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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه
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 کاش بی سواد می بودم

 

" مرگم نخواهد گريست  یراکسی ب" جناب جمشید آرش، زير عنوان واقعی و صحیح روزم با خواندن مقال 
تکرار  بیصدا و دود گرديد و با خود جملۀ که عنوان اين نامه را نقش نموده چند بار به آوای مبدل به خاک

را انسان  هر انسان را که خودهای زيرا میخوانم مطلبی را که استخوان  کتاب خوان نمیبودم،کاش . نمودم
 .، تا مغز آن می سوزاند، لیک هیچ کاری کرده نمی توانممینامد و خالق خلقش نموده

 

با میتود ريالیستیک و مکتب نويسندگان افغان با قلم توانای آقای آرش روند زندگی روزمرۀ اطفال گزارش 
 . واقعیت ها نگاشته شده که میتوانم بدون راهیابی خدشه در ذهنم اين نبشته را بستايم و نويسنده را شادباش بگويم

. مپین انتخاباتی رياست جمهوری اوج گرفته بوداکه ک روزهای بود. يادم از سفر چند سال پیشم به افغانستان آمد
 یزه وجپارچه ای رنگارنگ با پخش و يا  ستاده بنظر می خورد ملبس با عکسهاادر و ديوار و هرشی ايکه 

 .کانديد های رؤسای جمهور آينده افغانستان بود
 

هر کدامش  کرزی و قسیم فهیم کهدر پیاده رو مقابل تانک تیل شهرنو پايۀ برق آن مزين با عکس آقايون حامد 
اين عکس در سراسر شهر کابل با ژست و پوز مخصوص . د بنظر میخوردلباس خاص خودرا بتن داشتن

 .د که اين قلم نیز در زمره همان انسانها بودمجلب میکردهنده را به خود  رأیچشمهای 
برق  ۀچرا از يک پايدر ذهن شان خطور خواهد نمود که نويسنده  یسؤالو خواننده گرامی متوجه خواهند شد 

طراف نه از جای ديگر، در صورتیکه در سرتاسر شهر کابل و ا دخاص مقابل تانک تیل شهرنو ياد میکن
 . دش عکسهای اين جنابان ديده می

 

چهارراهی طره  من که از چهارراهی انصاری و از پهلوی عمارت مدرن چند ملیون دالری، کابل سنتر طرف
باز خان روان بودم تا در انترنت کافی کنج سرک ايمیل خودرا ببینم و سری به پورتال ملی افغان جرمن آنالين 

برق باقی مانده بود که متوجه شدم  ۀهنوز چند قدم به پاي .گذشتم بزنم ناگزير از مقابل تانک تیل شهرنو بايد می
  نشسته و بکسبه سر که در کنار پايه دخترک مکتب هشت و يا نه ساله ملبس با لباس سیاه و چادر سفید 

وقتیکه چشمهای سیاه معصوم و زيبايش بمن  . استباز مکتبش در پهلويش و در مقابلش جعبۀ کوچکی  کتابهای
يا دخترک معصوم و خورد سن  کا جان بوت هايت را رنگ میکنی؟ گرد کا سؤالخورد با صدای طفالنه خود 

ديگری چند تا پوری پله و حلوای سحانک را کنار هم گذاشته تا برای خود و مادر بیوه و خواهر و برادر 
 .کرده و به امید آيندۀ نامعلوم درس می خواند قمۀ نانی پیدا کند ولی کتابچۀ مکتبش را بازکوچک خود ل

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 هنوز هم در رگ رگ وجودم حک شده و تا چشم از اولی و مشاهدۀ طفل معصوم ثانیصدای طفل معصوم 

معصوم افغان را ديده ام که مکتبی  انل بود که در زندگی خود دخترکبار او. جهان بپوشم فراموشم نخواهد شد
پیداکردن نفقۀ زندگی خود  یارو بو پله می فروشند بچه های افغان بوت رنگ میکند و مانند هزاران فرزند 

 .دنکن دست دراز می

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_kash_beswad_meboodam.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_kash_beswad_meboodam.pdf
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 اين زادۀ افغان چند لحظه صحبت کردم از مکتبش و زندگیش پرسیدم و در باالی سرش عکسطفلک اولی با 

آنچه  و غضب سراپايم را احتواء کرد و هر از ديدن اين عکس قهر . های دو رهبر گردن کلفت افغان را ديدم
ولی من با   .، لیک در عکس آنها تغییری نديدمها نثار کردم عنوان اين بیتفاوته گذشت ب در مغز ناراحتم می

 :فرياد درونی و دل پردرم به صدای بی صدايی به سوی آنها فرياد کردم که
 

 !!خـــدايــــا 
 ـوب بـنـدگان را مرکـز مهـر و وفـــا کـــنـقـل  به جای جنس مـــوذی بـیـافـــر مردمی دلپاک

 ـستر اجساد  شان را  بـر هــوا کــنسپس خاک  در آتـش افگــن را  مــزدور و خائــن  رجال 
 ا به  درد بـی نـــوايی مبتال کــننه جـمعــی ر  و مکنت  ثروت نه جمعی را برون از حد بـده

 دو صد ظلم و جـفـا کــننه بر يک آبرومندی   ایزاران گنج بخشــرويی را هـــنه يک بی آب
 1ا رهــا از تـنـگـنــا کــنگـرفـتـاران محـنـت ر  فردی را قرين محنت و خواری هیچ  نکردان

 
گفت و من تکرار جوان بادرد افغانم ها را آقای جمشید آرش  زيرا گفتنی  ،خواهم اين نامه را طويل سازم نمی

 :میکنم
 

 کاش بی سواد می بودم

 

 .ودـمـمی ننم ـیـوانـاتـو ن فـه ضعـرف بتـرا معـر مـــو يک بار ديگ  توانستم ده نمیــوانـتا خ
 آبیست باالی  نظر حکام معاش خور بیگانه ها قطرۀدانم که اين نبشته ها در  من می

 .است و تأثیر آن مساوی به صفر سنگ خارا 
 
 
  
 

 ختم
 
 

 
 

                                                           

کمی تغیر در آنها اينجا آورده ام و دعا میکنم روح او شاد باشد و از اين دست  شعر از شهید مرحوم سعیدی سیر جانی است کهاين  -1
.درازی من در شعرش بر من ببخشايد
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