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مرگ «دریم گل» در روز رأی دهی در «تنی»
دو خانم پیشتاز در ثبت یک واقعۀ ملی
در ولسوالی «تنی» بخش جنوبی افغانستان ،یکی از باشندگان وطندوست ،بنام « جواز خان » ،تصمیم عجیبی گرفت .تصمیم او
چنان ریشه در عواطف انسانی و وطندوستی داشت که آوازۀ عملی شدن آن بسرعت در بین قریه و ازآنجا به جنوب افغانستان ،و
در مجموع به سرتاسر افغانستان پخش شد و باالخره از طریق انترنت بگوش وطندوستان در سراسر جهان رسید.
این واقعه که بیشتر به افسانه ها شباهت دارد تا به
یک واقعیت عینی ،مردمان دور تر از قریۀ تنی،
را واداشته بود تا با تعجب بپذیرند که یک چنین
واقعۀ تلخ در یک خانواده ای در نزدیکی شان
اتفاق افتاده است .جواز خان ،این سمبول درایت و
شجاعت ،این غم بزرگ را بخاطر برهم نخوردن
نظم رأی دهی ،آنرا برای  02ساعت در قفس
سینه محفوظ داشته بود و بعد از اتمام وقت رأی
دهی ،آن را به مردم قریه افشاء نمود.
این حادثه غیر قابل پیش بینی در ذات خود چنان
مهم و بزرگ بود که مورد توجه تمام فرهیختگان
قرار گرفت و به یک حماسۀ ملی تبدیل شد ودر
ظرف کمتر از یک ماه توانست از یک قریۀ
کوچک تا اقصی نقاط جهان پخش گردد.
این نشان میدهد که باوجود فضای ایجاد شده
غیرانسانی بوسیلۀ جنگساالران و تاراج گران و
حمالت عظیم دشمنان از چهارسمت به سرزمین ما ،این خاک مقدس بازهم میتواند نفس بکشد و با دستان توانای انسانانی چون
جوازخان ها همچنان پایا باقی بماند.
پژواک عاطفی این واقعه چنان اثرناک بود که دو خانم فرهیخته و متعهد به انسان وطن ،در کنار وظائف مهم خانوادگی ،به این
حادثۀتأریخی و ملی بی تفاوت نماندند و برای ثبت این واقعه و سپردن آن به تأریخ کشور پیشگام شدند.
با نوی فرهیخته و حساس ،خانم شیما غفوری ،اولین خانمی بود که این واقعه را در قالب داستان کوتاه مطابق معیار های
داستان نویسی در سطح عالی به رشتۀ تحریر در آورد و با توانایی قلم شان آنرا انعکاس دادند.
دیری نگذشت که خانم بزرگوار دیگری ،این واقعه را در قالب قصیده ای به کمال و جمال تنظیم و تدوین کرد .وبدین سان این دو
خانم فرهیحته این حماسه واقعی سرزمین شانرا ثبت تأریخ ساختند :یکی در قالب داستان و دیگری در قالب شعر.
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خانم صالحه وهاب واصل این داستان واقعی «جوازخان» را در قالب یک قصیده رسا و زیبا در آورده که خواندنش قلب هر
انسان با درک را تکان میدهد .نکته قابل تذکر اینست که در حراست و صیانت ازین حادثۀ ملی ،دوتن از خانم ها با مسؤولیت
به این امر مهم پرداختند که هر دوی شان شاعر ،نویسنده و تحلیل گر مسایل و مشکالت زنان کشورافغانستان اند و درجامعۀ
زنان افغان در خارج از کشور ،خانم های مطرح و قابل حرمت بسیاراند.
اینک هردو اثر ،سیاسی ،ادبی و هنری را در ذیل خدمت تان پیش کش می کنیم .تا به عظمت واقعه و توانایی قلم این دو خانم
آگاه شده باشید.
افغانستان نمی میرد -داستان حقیقی
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مرگ «دریم گل» در روز رأی دهی در «تنی»
«تنی» صبح سحــرگــاه بــا نــوای صلح شـــد بیـــــدار
همـــه در انتخـــابــــــات از بـــــرای رأی در پیـکـــــار
مُطول دم بــه دم می گشت صف هـا از زن و از مـــرد
همه زین خانـه جنگی هــا و غــارت خستــه و بیــــزار
اولتـر از همـه در صف ،جوانــــان جــــای بگـزیـــدنـد
بـرای ســـر نـــوشـت کشـــور شــان سـخت امیـــــدوار
همه در شـور و شعف و شــادی ،غـرق خنــده و مستی
«جواز» و اهل و بیت اش ،خوش به ظاهـر با دل غمدار
خموشی بـر لب «جواز» بــود بیــگانـــــه بـر دوستــان
که او دائـم بـــه شـــوخـی بـــــود بیـن دوســتان سـردار
یکی پرسیـد «جواز خان» «دریـم گـل» چــرا نــــامــد
دگــر گفتــا؛ نمی بینـم «دریـم گل» نـــه هــم «تنـــدار»
غم از چشم «جواز خان» چون نگاه خسته بیـرون شــد
بگفتــا مــــادرش بـــــــود در کنــــار دختـــــر بیمـــــار
تمـام روز را در صـف بـــایستــاد و بــــه خــود پیـچـیـد
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ب ُمـرد از غم که مرگ دخترش را یــاد کـرد هـــر بــــار
« دریـم گل » شــب پیـشــینـه بـــــدرود گفـت دنیـــــا را
یگـانـــه دختــر «جواز» ،هــم زیبــــا و هـم هــوشیــــار
ولــی «جواز خـان» پنهـــان نمــود مـرگ عــزیــزش را
نـه خود میگفت نی هم دیـگـری داشت قــــدرت اظهــــار
همــانـروز از بــــرای رأی دهی صف هــــا مرتب بــود
محـالت و تمـــام و جــــاده هــــا و کــــوچـــــه و بــازار
«جواز خان» مــرد مـردمـدار بــــود در اجتمــاع خـــود
ازینــرو کــرد پنهــان مرگ فرزنــــد خـودش نـــا چــــار
خمـوشی را بــــه مرگ دختـرش بـگــزیــــد تـــا ایـن غـم
نگـــردد در تعـییـن ســـــرنـــوشــت کشـــورش دیــــــوار

کـه تـــا مــردم بــــرای کفــن و دفـــن دخـتـــرش نــاینـــد
نگـردد مجلــس تـــــرحیـــــم دختش مـــــانــع ایـن کـــــار
بـه عصر روز وقتی رأی دهـــی هــا ختــم شــــد ،آنــــدم
وکیــل قـــریــــه آمــــد نــــزد او پــرسیـــــد از ،انـکــــار
جواز خان گفت امـروز ،روز مــا بـــود ،نـی ز تـو یـا من
تعییــن رهبـــــر اهــــل عمـــل بــــــا ارز بــــود بســیـــار
به طول سـه دهـه صد هـــا «دریم گل» بــــه حق رفتنــــد
هـــزاران دگــــر هســتنــــد از مــــــــا صلــح امیــــــدوار
«دریــم گل» بــــه درد معـــده مــُـرد از بــی دوایـی هــــا
نمی خـواهــــم کــــه در آینــــده میــــرد کــــودک بیمـــــار
همـه از روی راه و رســــم عــــذری کــــــرده و رفتـنــــد
«جواز خان» جای غم ،اشک خوشی بــاریــده کرد اظهــار
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کـه مینـــازم بـــه حــس همـــــدلـــی و همنـــوایـــی هـــــــا
کــه آخــــر گشـــت در قـلب تمـــــام مـــــردمـــم بیـــــــدار
دگـر مــــا را تـــــوان وحــــدت مــــا میـکنــــــد یـــــــاری
دگـــر در آســتین مــــا نبــــاشـــــد جــــایــی بهـــــر مــــار
خوشی از ماست ،غم از ماست ،خاک از ما وطن از ماست
بیـائیـــد ای عــزیــــزان تـــا وطــن را خـود کنیــم اعمــــار
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