
 

 

 

 

 

 ۰۸۰۸می  ۸۰شنبه                                                          ناتور رحمانی         

 ...آخرین انمه
 قسمت چهارم                                          

 

مگر با درد و دريغ امروز اين شهر افسانوی و قصه ساز در فقر و بدبختی غرق است ، درست شبيه پيرزن ... 

وز ، ستم و تحقير داغ و نشان دارد گدای خسته و مريضی که ميخواهد شيار های بدريخت رخسارش را که از تجا

ی انبار شده از کثافات ، جاده های َگرد ها فضای خاک آلود ، کوچه پسکوچه با چند خط رنگ و روغن محو نمايد ،

نقليه ، خانه های بلند شده در سينه  ۀآلود و کند و کپر ، ازدحام سرسام آور ، دود و بوی هزار ها وسايط و وسيل

هيجان ، اضطراب و . ی سرطانی غيره وغيره چشم را ميازارد و دل را ُپر درد ميسازد ، بلی کوه ها شبيه غده ها

بين اين همه نازيبايی ها و ناهنجاری  يأس روز کابل را ميکوبد و شب اش را آکنده از ترس و وحشت ميسازد ، در

توسط مافيای تفنگ و ترياک  فروشگاه که با پول چپاول و غارت سيمای چند بلند منزل ، پالزا ، مارکيت و ،ها

رنگ معلوم ميشود ، يا درست تر بگويم شبيه همان رنگ آميزی های بد ۀمانند پين ،روی زمين سوخته بنا گرديده

 !! رخسار پيرزن گداست که بسيار ناشيانه ميخواهد زشتی هايش را بپوشاند مگر افسوس 

اينکه فشار خون بلند داشته باشد ، سريع و تند نفس  اينجا کابل است ، شهری که نبض اش ُپر تپش است مثل !بلی

 !! گويا هنوز زنده است ، باوجود که بوی مرگ ميدهد ؟ ،ميکشد

پائين ميشديم بوی بهار ، بوی ( ُکتل خيرخانه ) بخاطر داری ؟ گاهی که مهمان طبيعت شده و آنطرف ! ای عزيز 

 به پيشواز مان ميامد ، ما را مست و( دشت چمتله ) مان شبدر ها و سبزه های تازه و بوی ُبته های بابونه از دا

و کوچه باغهای ُپرگل ( شمالی ) بهار ، تاکستانهای  ۀشاعران ُپرکيف ساخته و ديدگان را عاشقانه به جلوه سبز و

خبر داشتی که سياست زمين سوخته دختران مست و شاد رز را درشعله  تو... دره های دوطرف سرک می ُبرد 

ساقی به نور باده بيفروز جام  »: خاکستر نمود تا دگر کسی نگويد  و ستم خويش زنده زنده سوزاند وهای وحشت 

اين را ميدانستی ، اما اين را نميدانستی که خانه های گلی خودساز چون سمارق های وحشی تمام دشت چمتله  «را 

يادگار ( گورهای دسته جمعی ) م روی که يک وجب جای خالی نيست ؟ کی ميداند شايد مرديرا ُپرنموده است طور

اين دشت  ۀدر کدام حص ،کودتای هفت ثور خانه ساخته باشند ، روی گور فرزندان اين ميهن که بجرم دگرانديشی

 .... گور شده اند ه سربه نيست و يا زنده ب
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اقص ، شهری که برای يک مليون نفر ساخته شده است آنهم بصورت ن! به همه حال جای شوخی نيست عزيزمن 

وطن برگشته اند ، يک سنجش دقيق پيرامون ه آن چهارمليون آدم زندگی ميکند ، آواره های که به اجبار ب اکنون در

آب صحی آشاميدنی ، برق ، خدمات صحی  ،رفاه همگانی ۀزندگی چهارمليون آدم در شهری که فاقد هرگونه برنام

 ! فکر را متالشی ميسازد ؟ ،روع وغيره است، آموزشی ، خدمات شهری ، سرپناه ، کار ، منبع درآمد مش

ترور ، آدم ربايی ، قاچاق و کشت ترياک ، فريب ، فساد اخالقی ، ارتشاء ، نبود يک اداره سالم ، اختناق ، بی 

 . امنيتی ، تفنگ و انفجار های انتحاری پای عساکر خارجی را محکم تر به زمين افغانها می چسپاند 

!! همه چيز ميزان است و بوی جنت فردوس از کابل ميايد ( ايساف ) برکت نيرو های شنيده بودم که دروطن از 

يک دولت دست نشانده ضعيف و در حالت « شنيده کی بود مانند ديده »    وقتی از نزديک ديدم قبول کردم که

ازدحام دفاتر ،  فرياد و شيون مليون مهاجر برگشته ای بی خانه ، گرسنه و بی روزگار در... استحاله را ديدم 

ُملک بی بازخواست و بی » نميرسد ، ( دولت ) انجو های کالش گم ميشود و بگوش به اصطالح  موسسات ، و

  «پرسان يعنی افغانستان 

، آنهای که با خون رای عده قليلی که زور و زر دارند، مگر بکه افغانستان بهشت برين شده است درين شکی نيست

، بلی ده اندکر معامله ک معامله مينمايند و يا در تمام سالهای جنگ به ُحکم اربابان خود، آزادی و قدسيت خاتمل

... ، پريشان و ناتوان را ، ستمديده، گوشت آدمهای بيچاره، آنها شيرمرغ و گوشت آدم ميخورندآنها در بهشت استند

 ! بهانه ای از انسان پوست ميکشد ؟ ش عقايد به هريسرزمينی که سياست با ايمان آميخته باشد تعصب و تفت در

شايد افغانستان ميرود تا به رفاه ، تمدن ، دموکراسی ، آزادی و آسايش دايمی برسد ، مگر تا  ،چرا منفی بافی

آفات پشه های موذی ، هجوم ملخ ها و رماندن زاغ و  مرداب های مالريا زده و پاک سازی زمين از شر صفيۀت

 زی در پيش است و پيکار بی امان بيشتری را می طلبد ، اما قسمی که من می بينم زغن ، کرگس و کفتار راه درا

  .(حال ملت زار است  ،تا اين مال باشد و اين مدرسه)

افغانستان اين خانه مشترک ما سربلند کرده است ، اما بيشتر به آبدات تاريخی ميماند که توسط باستان شناسان 

ز دل خاک بدرآمده باشد ، فروريخته ، ويران ، شکسته ، خاک آلود و ژوليده با به اثر حفريات ا( ايساف و ناتو )

 ....عرب و عجم ( چپ و راست ) تاز ، تاراج و تجاوز  کتيبه های از تاخت و

درتالش پيدا نمودن کار استم ، گرچه مثل پيدا نمودن سوزن دربين خرمن کاه مشکل است ، شايد ! عزيزجان 

شغول شوم ، همان کار سابقه ، گرچه تحمل کردنش دشوار است زيرا دولت هر روز بنام دوباره با رسانه ها م

شورای ماليان به هر بهانه  ۀدموکراسی و آزادی بيان به همدستی وزارت فرهنگ ، دستگاه امنيت ، عدليه و فيصل

و با بهانه های زياد » حتا دستور ُحکم اعدام وی ميگردد ،ای مانع نشر اخبار ، زندانی شدن و توهين خبرنگار

مضحک تر واژه ها را زير تيغ تعصب و تبعيض قرار داده با صدور ُحکم اسالمی و غير اسالمی واژه ها را به 

 «! محکمه کشيده سبکدوش ميسازند؟

اين روزها آسمان مطبوعات کشور ستاره باران شده است ، صدها مجله ، جريده ، ماهنامه و روزنامه با نامها و 

 مه های متفاوت و متضاد درکنار دهها راديو و تلويزيون شخصی اينجا و آنجا چشمک ميزنند ، راست ومرامنا

آزادی بيان شان آنقدر است مثل اينکه ( پالسی و دپلوماسی )  ۀدروغ مشق دموکراسی مينمايند ، آنهم در محدود



  (آزاد  )اصطالح  رسانه های به اری ، هيچ زورآور و هيچ دستگاهی به دهانذروی يخ بنويسی و در آفتاب بگ

 .... پياز پوست نميکند 

نميدانم چرا اين حرفها را برای خودت مينويسم ، شايد به اين باورباشم که اگرهنوزهم همان عقيده را ! عزيزجان 

 بيا و( بايد زنده باشند ، حمايه شوند ، زيرا نيروی سازنده وطن استند ها  درس خوانده : ) داشته باشی که ميگفتی 

ارند ، يا برای ذدانش شانرا روی پيشخوان نانوايی ميگ ببين که درس خوانده های اين ديار چگونه تحقير ميشوند و

اوالد های شان چگونه در خفا رنج می برند و خون دل ميخورند ، آنها نميتوانند با خيانت  سير کردن شکم خود و

اری اجتماعی نميشوند ، ذای قدرتمندی استند که راضی به خدمتگسازش نمايند ، زيرا مافيای مذهب و پول انگيزه ه

يا شايد با نوشتن اين حرف ها ميخواهم تو را به کنار خود بکشانم ، من چه ديوانه ام که با تالش ميخواهم شعر  و

عضی فراموش کرده ام که ب) وصال را عاشقانه بسرايم ، فراموش کرده ام که قافيه تنگ و رديف ناموزون است ، 

شته های ذافکار نارام و پندار مغشوش ، آن عشق ، آن گ( ها عقب قافيه و رديف ميگردند ، نه دنبال درد و داغ 

دوستانه و خوب را در ذهن تداعی نمی کند ، بسيار اندوهبار خودم را در برهوت خالی از عاطفه تنهای تنها می 

 .يابم 

 هار راه رود فاصله رابی ب          ***  دشته چه عذابيست که اين پای ب

 رشته نازک هر سلسله را    ***      سوزد   بيداد  ز  آسمان  خشم

وقتی ... ميدانم اين آخرين نامه ام بی جواب ميماند ، زيرا دگر خاطری برايم پريشان نيست و ديده ای مشتاق ديدار 

آنرا شوخی می  ن باورم نمی شد وهم گريستم و هم خنديدم ، چو مثل ديوانه ها  ،من درخواست جدايی کردی از

سردی گرايد ، مگر ممکن است هزار تصوير هزار رنگ ه پنداشتم ، مگر ممکن است حرارت آن عشق سوزان ب

 دل ُمرد ؟؟؟  دلداگی محو گردد ، مگر شاعر شهر  

موطن ُپرغصه هره ۀجانگداز شبيه صدها قص گريستم چون برايم ثابت شد که حقيقت دارد ، يک حقيقت تلخ و و

 .... ستم استعمار  دست بيداد و ۀُکشت

تو نبودی تا ميديدی وقتی تنها شدم چگونه شکستم و چگونه توته های قلب شکسته ام را به دامان درياچه های خون 

دار بستم و بی احساس شدم برای آن عشقی که از تجلی و جاليش ه آلود شهر ريختم ، اشک حسرت را روی مژه ب

 ! کريستال غرب حباب گونه ترکيد ، بخارشد و به هوا رفت ؟ ينه و شيشه وچراغ و چلچراغ ، آي

نام و خيال من خالی کردی ؟ اما بايد  يا دل را به هوای دلبر ديگر از نميدانم از روز های سرد هجران ترسيدی و

از نفرت به  تو و آگندهه عشق ب برش ، عشق و نفرت است ، من دلم همانگونه مملو از بدانی دل جايگاه پيوند و

ی که نکته های ئی که رشته های عشق و زندگی را ُبريدند ، آنهائجنگ و جنگ افروزان است ، نفرت از آنها

شان سبب پراگندگی تماميت حيات اجتماعی ، سياسی ، اقتصادی افغانها  ۀسليقه های شخصی و خودخواهان ۀپراگند

، آب و دانه ، دوستی ، همزيستی ، عاطفه و وحدت را بی ی که مفاهيم عالی و بزرگ خانه ئآنها گرديد ، نفرت از

ی که زيبايی هنر ، فرهنگ و ناموس طبيعت را خدشه دار و معدوم ئارزش و بی مايه ساختند ، نفرت از آنها

مهر را سر ُبريدند و به آستان ابليس سجده کردند ، نفرت عميق از آنهای که به ما توهين  ۀی که الهئآنها نمودند ، از



ه با دورساختن مان از ميهن ب ی که غرور ملی مانرا خرد نموده وئنام مانرا به حقارت فرياد کردند ، آنها مودند ون

 !ويرانی ، کشتار ، به آتش کشيدن و خاکستر ساختن اندی دارم که مشتاق ئد ، نفرت از آنهاما دريوزگی را آموختن

به همه آنهايست که هنوزهم  شمار هفت و هشت ثور ، وگهاين دل مملو از نفرت عميق و تلخ نسبت . بلی ، بلی 

 ... . بسيار بيشرمانه تمنای بربادی افغانستان را دارند و خون تازه ميخواهند ، خون تازه عاشقان پاکباز هرخانه را 
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