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کنم  یام در برابر جامعه ام را اهدا م تیمســوول يبار ادا نیاول يا جهینت

من  یبودن آموختند. و مشوق و حام ریپذ تیکه مرا مسوول یآنان يبرا

سالت بودند، به دو بهار زندگ نیا يادا يبرا سبز ماندن  يام که برا یر

پدر  يساختند. برا دیسف یزمستان يشان را همچون برف ها يمن مو ها

  .و مادر جانم جان

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

  

  !يگذار سپاس

را که بر عهده ام  یبار رسالت ریسرد و دلگ ارید نیام کرد تا در ا ياریهمتا را که  یکران پروردگار ب یب سپاس

من در  یسر راهم قرار داد،تا مشوق و حام تیمسوول نیبهتر ا يرا بر ادا زانیکه عز نیگذاشته بود، ادا کنم. و بابت ا

  .راه باشند نیا

من  تیاز خانواده ام که پشتوانه ام بودند و در هر حال در کنارم ماندند و دست از حما زان،یعز نیگذارم از ا سپاس

گونه  چیکردند و از ه ياریکتاب مرا  تیدیکه با دل و جان در ا ياریبخت يد. همچنان سپاس گذارم از آقابر نداشتن

با  میهستم که به پرسش ها "و استاد مصعب ياستاد ناصر" درمنکردند. و سپاس گذار استادان گران ق غیدر يهمکار

سپاس  "يریکب"خوش کالم خانم  يپاسخ داده اند. و همچنان از خانم گران مهر بانو يباز و حوصله مند نیجب

که با دستان  يدریام کردند.  و سپاس گذارم از نقاش خوش ذوق و با هنر بانو ح قیو تشو يگذارم که همکار

  .تر ساختند بایاثر را ز نیجذابش ا يها گو رن فیلط

  

  

  

   



  فهرست

 45 ..................................................................................................................................... ها يدید در پس ناامیام

 48 ................................................................................................................................................... د حقیشه

 50 ........................................................................................................................................ یکابوس تمام نشدن

 52 ........................................................................................................................................................ آواره

 54 ....................................................................................................................................... خون بار کابل يایدر

 56 ............................................................................................................................................ سرنوشت یدر پ

 58 .................................................................................................................. ستیگر حق تو نید ییبایمن؛ ز يماه رو

 59 ............................................................................................................................................. یکودك داعش

 61 ........................................................................................................................................... یدنیاشتباه نابخش

استقالل در بند ظالمان...................................................................................................................................... 35 

گم نامم ..................................................................................................................................................... 37 

فریب دل انگیز ............................................................................................................................................. 39 

بینوا ......................................................................................................................................................... 43 

 

 9 پیشگفتار .............................................................................................................................................................

عالم پنهان ......................................................................................................................................................... 10 

تابستان پاییزي ..................................................................................................................................................... 15 

بازي بزرگ! ...................................................................................................................................................... 16 

اردوي خیالی ...................................................................................................................................................... 19 

خط نبرد ........................................................................................................................................................... 20 

روزگار تاریک ................................................................................................................................................... 22 

نعره اي آزادي .................................................................................................................................................... 24 

سکوت زندان ..................................................................................................................................................... 26 

دیار وحشت ....................................................................................................................................................... 27 

مرگ روح ........................................................................................................................................................ 29 



 63 ................................................................................................................................................. دهیدست بر

 65 .................................................................................................................................................. اذهان سرد

 67 .............................................................................................................................................. آزاد اما در بند

 68 ....................................................................................................................................... استقالل يانه هایشاد

 70 ............................................................................................................................... ست؛یدرد مان ن يخ دوایتار

 74 ..................................................................................................................................................... در گرو

 75 ............................................................................................................................................ معلم دردمند من

 77 ................................................................................................................................... ست؟یمگر خاك هزاره ن

 79 .................................................................................................................................. ستنیگنجد؛ ز یدر من نم

 81 .............................................................................................................................................. مرگ خموش

 83 ................................................................................................................................. تیواقع يدروغ در چهره ا

 88 ............................................................................................................................................... ژانوس يخدا

 90 ........................................................................................................................................... نیآتش يشعله ها

 93 ............................................................................................................................................... ست؟یمتهم ک

 96 .............................................................................................................................................. چرا افغانستان؟

 98 ..................................................................................................................................................... یتناهیال

 99 .......................................................................................................................................... میسکوت را بشکن

 102 ...................................................................................................................................................... شیاین

 

  

  

  



9 A V A Y E B U F . c o m | 

 

  

  

  نگارم یملتم را م يصدا

شم زمزمه م ياز نوا سم،ینو یم ش یکه به گو صو شیکه پ يها یدگیشود و از پا شمم ت  انیبندند؛ من در م یم ریچ

ــت پرده ا ندهیرا که گو يدغدغه ها،درد ها نیا  یغمکده حس م نیکند با قلبم در درون ا یم انیب ونیزیتلو ياز پش

  .سمینو یواژه ها را از زبان خود مردمم م نیکنم. و تک تک ا

روزگار مردم در بند  قیســازم از حقا یم يریتصــو ده،یما کنار هم چ يرا با درد ها ختهیو به هم ر دهیپاشــ يها واژه

ست هنگام سخت ا شده م یشده ام؛چه  ستخوان ها م،یگو یکه در بند  شمانم ب یبه هم م میا شک چ  چیه یخلد و ا

ـــر زروز ها را ا نیا یچکد و لحظه به لحظه یقطره، قطره م يگذاره ا  انیخودم در کنار مردمم آمده ب آنچه که بر س

  .کند یم

ستحکم م قلم ست گرفته؛ م ستم توان  یدرد و رنج ها بار قلمم را گران م نیا یگاه گاه ی.ولسمینو یرا به د کند، د

  .غلطد یگرفتن قلم را ندارد و از نوك انگشتانم م

 ياست ،به صورت قطره ها  میشانه ها يرو  یتیرا که بار مسوول زانمیعز يو غم ها یچشمانم نگران ،یکیدر تار یول

  .دهم یگران بار روزگار کرده و به نوشتن ادامه م نیها مرا وادار به نگه داشتن ا ینگران نیو ا زم،یریم رونیاشک ب

خُردم  االتیرا با خ یو فراغت مقاالت کوچک ییرا دوســت داشــتم؛ در لحظات تنها یســندگینوشــتم و نو یم یگاه

ــتم، ول یم ــومانه ا يبار نگاه ها نیا ینوش ــورم، معامله  رقیب ختنیوطن، به هم ر نیو جوان ا ریکودکان،پ يمعص کش

شته و از درد ها شته ها نی. تا اسمیبنو مملت يشدن خاکم، مرا وادار کرد تا قلمم را بردا  يمنعکس کننده نوا میدل نو

  .ام در جهان باشد چارهیملت ب یواقع

  .از آنان در جهان باشد یداد خواه يمردم و ادامه مبارزه برا يدرد ها ادینوشته فر نیخواهم ا یم و

  ...کنم یشوم و با قلمم مبارزه م یم ادیسکوتم فر در
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   پنهان عالم

ــ زییپا ــل ها و رنگ طب رییتغ گریگونه به خود گرفته اند؛ هر چند د برگ ها اندك،اندك چهره زرد ده،یرس  عتیفص

 انیسال نیدر ا م؛یریگ یشده نفس م زیز،ریو ر دهیخزان خشک نیخود را از دست داده و سالهاست در ا یواقع يمعنا

   .دارد مرگاز درد و  ریو سال ها تصو زییکه فصل ها همه رنگ پا یمتوال

 يرا ســپر يتر کیتار يو شــب ها اهیســ يخوش نخواهد ســاخت. روز ها یاتفاق چیما را ه یدهیرنج يدل ها گرید

ــال زندگ نی،اکنون پنجم میکن یم ــارت م يواد نیما را در ا یس ــایگذران یاس ــال به نظر همه تان زمان  دیم،ش پنج س

شد، ول سر م يبرا یاندك با شان برابر م گرانیبا د اسیبرد در ق یآنکه در زندان به  سال   کی يشود.برا یبا پنجاه 

سر م سارت به   زیعز کیتوپ و تفنگ و هر شب عزا دار در فراق  يبرد، هر روز صدا یملت که در بند ظالمان در ا
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 میما هنوز نگذشته، هر روز تقو خیروزگار بد تار نیگونه ا نیشان هستند؛ همانند پنج صد سال خواهد گذشت، و هم

   .دشو یتر م کیما تار کیتار يهاو روز  اهیما س

همه  نیا انیکه محاط به کوه غم و اندوه گشته است؛ در م نیاش کرد؛ سرزم فیشود تعر یواژه نم چیکه با ه يشهر

از درخشش ندارد. همه در،  يکند که نماد یطلوع م اهیس ياز ابر ها دهیآسمان پوش يدر کناره ا يدیخورش یکیتار

 یلبخند؛ حت يبرا یلیوجود ندارد و نه دل یاز خوشـــ يه اخاطرات ما واژ يا باچهیدر د گریســـر کرده، د یوا ماندگ

  .ستیهم ن یمصنوع يخنده ها

ش کیتار يا هینما نیهمه، در ا نیبا ا  شت، خانواده ام دل خوش طلوع خور شدند؛ تا  یکوچک زندگ دیسرنو شان 

باعث  یگاهصبح میشان باشد،و همچون وزش نس يخسته ا يبخش قلب ها ییبر سقف روزگار شان بتابد و روشنا

   .روح و آرامش ذهن شان گردد یشادمان

ـــتیز چه روزگار را عقب رانده به دنبال  يدختر خانواده؛ که با آمدنش دغدغه ها گانهیآمدن  ایبه دن يلحظه ا باس

ساده و لبر شند؛ کودک زیلبخند  شان با شق کودك  صومانه اش م یاز ع شندگ یکه از نگاه مع خدا را باور  یشود بخ

کودك  نیلحظه که صـــورت ا نیز اســـت ایچه غم انگ یانتظار آمدن مهمان کوچک هســـتند، ول کرد.همه چشـــم

   .روزگار ما زرد گشته و قلبش همچون نفس درختان از تپش باز مانده است يزییپا يمعصوم همچون برگ ها

سرد و غمگ ،يدیکه داکتران با هزاران ناام آنگاه آمده  ایمرده به دن او ستیزنده ن گرید ند،کودكیگو یم نیبا لحن 

 یدردناك روزگار شـــان بود، ول يبرهه ا نیبخش روح خانواده اش در ا دیام شیپ يکه لحظه ا یاســـت.آن کودک

شفاخانه ب ياکنون رو ستان کوچکش ت یچپرکت  ست، د تواند نفس  ینم گریحرکت ندارد و د وانحرکت افتاده ا

کند ،آن گاه که  یبند آمده  با مرگ مجادله م زیمادرش ن يخبر مرگ فرزند نفس ها دنیهم زمان با شن ایبکشد. گو

. آنها همه در هراس از مرگ مادر شــودیفراموش شــان م گریبه طرف مادر رفته ،کودك د مهیداکتران همه ســراســ

حمل  شیشــانه ها يرو ایدن نیرا در ا یاش را بر عهده دارد و بار گران گریدو فرزند د تیکه مســوول يهســتند. مادر

  ... جنیاکس یدر پ يگریبه دنبال دوا و د یکیقرار دارد، همه سرگشنه  یمرگ و زندگ انیاکنون م یول کند. یم

را  يندیخوشا يمعصومانه اش نوا هیگر يکوچک کودك منظره قشنگ و صدا يهنگام باز شدن چشم ها نیدر ا 

  آورد یبه وجود م مارستانیدر اتاق ب
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را  یزرد  روزگار گل زییپا نیدر فصـــل مرگ درختان و در ا انیالماســـت که پروردگار ع يمعجزه آســـا لحظه ا چه

کودك معصوم  نیا ياش برا یدمد، از بخشندگ یوجود خودش در او روح م يبخشد. و از ذره ا یدوباره م یزندگ

 مایکودك الت نیا يزمان نفس نفس زدن ها نی. در اگرداندیبس بزرگ بر م یبا رسالت ایبخشد و او را در دن ینفس م

   .دیآ یمادر گشته و قلبش دوباره به تپش م يبخش درد ها

صدا رتیداکتران و خانواده را به ح بیعج يمعجزه ا نیا شفاخانه م يا هیگر يآورده و  . و نفس چدیپ یکودك به 

   .کند یرا زنده م زانشیعز ياز دست رفته ا دیام شیها

ست که پروردگار او را با ر نی! ايآر ش ایبه دن یبزرگ یسالتکودك همان عالمتاب ا  نیتر کیتا در تار دیدوباره بخ

  .بخشد ییروزگار بدرخشد و اطرافش را روشنا

سـال کامل شـهرم را فرا گرفته بود آهسـته آهسـته مبدل به  5که  یمبهم یکینگذشـته بود، تار ایاز آمدنم به دن يرید 

شده؛ من با روزگار کشورم  یکیروزگار  يامن با نفس تازه  يدوباره ا یگشت. زندگ يبزرگ به نام آزاد ییروشنا

   .میافتیعمر دوباره 

کردند آزاد شدند و  یما را نابود م زانیکه خون ما را در کف دستان شان گرفته و عز یظالمان دیمردم کشورم از ق و

ــحنه ا ــامان از ص ــبختانه ه يآن خون آش ــدند و خوش  ادگاریبه  کیاز آن روزگار تار يخاطره ا چیقدرت خارج ش

   .ندارم

روز مکتب را هرگز  نیمکتب شـــدم. اول يبزرگ تر شـــدم، حرف زدن بلد شـــدم و قدم برداشـــتم روانه ا رفته،رفته

 ینکرده بودم ول لیدر مکتب تکم تیشمول يرا برا یرفتم، با آنکه هنوز سن قانون یکنم که با چه شوق یفراموش نم

شوم. من همچنان با  یتوانستم شامل صنف درس مکتببه اداره که داشتم، با اصرار خانواده ام  يادیز ياز عالقه مند

شق و کار خانگ يادیشوق و ذوق ز رو و خوش قلبم که هنوز مهر  بایکردم؛ معلم ز یرا اولتر از همه تمام م میها یم

   .کردیم قیزد و مرا تشو یزحمات و پشت کارم کف م يبه ذهنم است ،برا شیبایکالم ز

ــو نیکه ا دیآ یم ادمی  ــد که روز جمعه به مکتب بروم، با آنکه خانواده ام م يها قیتش ــبب ش گفت روز  یمعلمم س

امروز به درس حاضر نشود از مکتب اخراج  یکردم که استادم گفته هر کس یم ياست اما من پا فشار یجمعه رخصت

س لمیکردم فام یکودکانه ام تالش م االتیشود، با خ یم شدت گر ازمرا قانع ب ام،مادرم مرا به مکتب  هیو بالخره از 

   .است یجمعه رخصت يمکتب بسته است آنوقت آرام گرفتم و دانستم که روز ها يدروازه ا نمیبیبرد تا ب
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ارتقاع کردم. با زحمات و تالش  گریصــنف به صــنف د کیادامه دادم،ســال ها گذشــت و از  میدرس و مشــق ها به

در اجتماع شــدم؛ آغاز دانشــگاه در  يدیجد يایه،وارد دنفراوان بالخره دوازده ســال گذشــت و از مکتب فارغ شــد

شب ها ب شرفتیپ يبرا يدیام یناگوار ول طیشرا شگاه رفتن، تالش برا زو رو یخواب داریما بود.  شتن  يها به دان دا

ـــو یتر تجال م بایز میرا برا یموفق و اهداف بزرگ، نفس زندگ ندهیآ  یکی میها تیاز موفق ریداد اندك،اندك تص

ســاده نبود با تمام دغدغه ها و  انیپا نی.اما اافتی انیشــد و بالخره چهار ســال دانشــگاه موفقانه پا یم انینما گرید یپ

ـــکالت مجا ـــان من در روزگار که آزاد م؛یکرد دلهمش  یبود که دهان به دهان م یفقط کلمه يمن و جوانان همس

شا يرخ داد ها د،بایدو سر کرد يروز ها يندیناخو بهتر  یزندگ يو از مبارزه برا میتمام توان تالش کرد. با میما را 

ش ست نک شاهد مرگ  م،یدید افتاد  یکه اتفاق م یبزرگ يها ي.بار ها و بار ها با انتحارمیهم نوع ما بود کیهر روز 

صله ا شت يفا ست ام يجمله ا انیبا ب شهیو هم میاندك دا  ما یساخته به زندگ شتریقلب ما را ب دیکه خداوند نگهدار ا

   .دندیدام ظالمان گشته جام شهادت نوش نیما، جوانان مستعد ما شکار ا يها نیتر زی. و عزمیداد یادامه م

که در پوهنتون کابل انفجار رخ داد و وحشت همه جا را فرا گرفت، جوانان مثل من که در  يدارم روز ادیبه  درست

ــته بودند و موفق يریادگی یپ ــب کرده بودند به دنبال زندگ شیکم و ب يها تیعلم و دانش برخاس بهتر بودند.  یکس

شان کردند. جمله ا ست جان "شد  یکه جهان يچگونه نامردانه نابود  از جوانان زحمت کش  یکی يبرا "؟یپدر کجا

 نینکرد. و هم افتیدر یپاسخ چیپدر از فرزند خود ه نیمتاسفانه ا یدانشگاه بود فرستاده شده بود ول نیکه محصل ا

دنبال  يبرا يادیدوستش گفت،من آرزو ها و اهداف ز يبود برا یکه زخم یاز مرگش در حال شیپ يا فرزند لحظه

   .خفه کردند شیرا در گلو شیچه ظالمانه او را به قتل رساندند و نوا ی.ولرمیخواهم بم یمکردن دارم ن

ست"جمله  نیا ست"  گرید يبا جمله ا "؟یجان پدر کجا شده "؟یجان برادر کجا  يرا بر قلب ها یدرد بزرگ هم آوا 

ـــاند.   ـــ مایما نش ـــ يجوان توانمند که برا اوشیس چه جاهالنه  یکرد ول یتالش م تیبزرگ موفق يبه قله ها دنیرس

   .آوازش را خاموش کردند

که در حادثه حضور  یآنان یحت میو شجاعانه قدم برداشت میمان را از دست نداد دیهمه درد ها و دغدغه ها ام نیبا ا ما

محصــل از ترس و هراس  چیبه درس ادامه دادند. ه شــهیشــان بودند. روز بعد مثل هم زانیشــتند و شــاهد مرگ عزدا

   .و از درس خواندن صرف نظر نکرد دیرا پس نکش شیپا

شتن آ یدلخوش  م،یکرد یسازان وطن تصور م ندهیو خود را آ میتالش کرد ما ما  يبهتر و بدور از جنگ برا ندهیدا

  .دیبخش یآرامش م
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و  تیمسـوول يادا يدر کشـور خود ما برا یزندگ م،یتوپ و تفنگ بزرگ شـد يو با صـدا میدر جنگ زاده شـد ما

ــالت ــت عز يکه بر عهده ا یرس ــ زیما اس ــور ب یتر از هر آرامش ــ یکه نفس م يبود. لحظه ا گانهیدر کش و به  میدیکش

 یوحشت اورد،یحال دوام ن نی. اما امیکرد یم شکر م،یخود بود يسقف خانه ا ریکه ز نیاز ا میکرد یآسمان نگاه م

باور  نی. و امیرا مرتکب شد یاشتباه بزرگ میباور که حکومت مستقل دار نیشد. ما با ا جادیا میکه تصورش را نداشت

   .بر سر مان بلغزد يآسمان آزاد نگونهیمان بود که سبب شد ا

ـــله م خیتار ـــتیفقط ب خیتار نیا انیبرعکس رقم خورد؛ فاص ـــ س ـــهر و نگاه هاس  يال اندك بود، کوچه کوچه ش

برگ  زییشــدند. تابســتان ســبز و خرم مان دوباره مبدل به پا يدیداســتان جد يایمردم در بند شــده گو يمعصــومانه ا

   .گشت دهیو خشک زانیر
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  يزییپا تابستان

ـــ زییپا  نیتر يزیینخواهد کرد. چون پا ریرا غافلگما يزییپا چیه گرید ی. ولختندیزرد ر يو برگ ها با گونه ها دیرس

ــت ــر گذاش ــت س ــتان را پش ــدند و همچون  زیر زیزرد برگ ها ر يما همچون گونه ها يروزها زییپا نی. در امیتابس ش

شک س يقلب ها ده،یدرختان خ شک يها نهیما درون  ما  ادیبه لرزه افتاد و فر يزییلرزان پا دیما مثال ب يواو ن دندیما خ

ــتن از غبار ابر آلود زندگ يروزها ،دريزییپا يد. باران هارا خموش کردن ــتان با گذش ــقف ما بار یداغ تابس  د،یبر س

   .راندیم زییمرده پا يکه مرگ روح ما را لمس کرد و همچون شاخه ها یانچنان

 چیه گریگشــت. د یدلتنگ يزرد گونه و خشــک همچو شــمالک ها زییتابســتان ســبز مبدل به پا گریما د ي! برايآر 

 چیآمدن ه يبرا گریمرگ دارد. د يو بو یدلتنگ يو فصـل ها همه نوا ایدن ،یندارد، نه هم تفاوت يرنگ و بو یفصـل

  .ما رنگ خزان گرفت یکه داستان تابستان اهشد. آنگ مینخواه نیغمگ ایبهار، تابستان، خزان و زمستان شاد و 

با لقب متفکر  یاز درون ارگ! شخص يدیجد يقصه ا. دیگنج یشروع شد که در باور مان نم ییدغدغه ها از جا نیا

  .را به راه انداخت یبزرگ  يها يکشور باز نیدر ا یبزرگ ياعمال پروژه ا يکاخ شد و برا نیدوم جهان وارد ا
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   !بزرگ يباز

سرگردان در ا رانی. حمییخفته ا یغن يها يهنوز در بند باز یول يروزگاران آزاد نیدر ا ما صر معا نیو  صر و در ع

. میبر یما نداشت به سر م يبرا يسود یکه جز تباه يا بندهیفر يباز هم در خواب ها یول ،يانقالب تکنولوژ يایدن

ست کیو  ستیما بردگان قرن ب صالح مییا رفتهیذکه خود پ یآن غالمان م؛یه ست فرد د یزندگ تیو   يگریمان را د

ــان هامیداد ــتان ما همانند زمان انس . و رفتندیپذ یرا م یو غالم دندیهراســ یکه از مرگ م یت آناناســ هیاول ي. داس

در  یما غالمان یگرفتند. ول یشان را دست خود م یزندگ تیبسته و صالح ریشان را به زنج يباداران شان دست ها

سان  نیرفته تر شیکه در پ میهست ییاناعصر د سان آخر بودن هستند، اما ما همان ان  يهاروزگار که مردم در توهم ان

فرد که اذهان مان را بســته نگهداشــته و  کیخود را به دســت  یکه با اعتماد زندگ میرو یعصــر به شــمار م نیا هیاول

  .میخود داشت سپرد ریافکار مان را به تسخ

سيآر  سا يآباد ری! جهان در م س یاما ما در بند و بردگ شیو آ ستی...ما همان دوکتوران و  ست یمداران ا که به  میه

اعتماد و باور  نیو تاوان ا میخورد بیساده فر نگونهیا ییو دانا يآزاد يقرن و زمانه ا نیشکل ممکن در ا نیساده تر

   .میمان را چه سخت پرداخت يمند

سان االتمیشوم و در عالم خ یبه فکر غرق م دیآ یم انیبه م یحرف یغن يها يکه از باز یزمان ظلم  انیم یبیعج یهم

ـــتم که چنگ یغن ـــت مخان  زیو س که مردم  یدر زمان یخان در قرن جهالت و نادان زینم،چنگیبیدر حق مردم روا داش

سخت افزار رفتندیپذ یرا م یخود بردگ ش يظلم از نوع  که حرف از  ییدر عصر دانا ،يدر قرن ازاد یو غن تروا دا

 جادیما وحشت ا يخود برانرم  يها استیرا به راه انداخت و با س یبزرگ يبود،پروژه ا ستنیو عاقالنه ز يروشنفکر

   .کرد

شم مردم را م زیچنگ شیخان چ شم ما را کور نکرد ول یپخت. غن یخود غذا م يبرا دیک شمان  شیها انتیبا خ یچ چ

   .کرد نایما را ناب
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ست و پا زیچنگ س یمردم را قطع م يخان د ست و ک در مقابلش را  یستادگیتوان ا یکرد تا همه بدانند چقدر ظالم ا

   .ما را بست ياش دست و پا نانهیدر مقابل اعمال خائ یغن ی. ولنداشته باشد

ساخت. او آنگونه  ریبلکه اذهان مان را درگ دیسر نبر یغن ی. ولدیبر یکرد سر م یم یرا که نافرمان یخان کس زیچنگ

  .میکه حق مان بود باخت يکرد و ما به نحو يکه الزم بود باز

ست که او به عنوان  نیا یاز غن سوالم سال به نام رئا صالح سیمتفکر دوم جهان هفت  داشت،  اریتمام ع تیجمهور 

   خانمان سوز کرد؟ يجنگ ها ریو اس دهیملت درد د نیا يبرا یخدمت یاما چ

ـــورت م یمال يکند، با کمک ها نیرا تام تیکه امن نیا يبه جا او ـــتان ص گرفت وزارت خانه ها را  یکه به افغانس

نان را از  يلقمه ها اوردیما نان ب يکه بر دســـتر خوان ها يداد.اوبه جا رییمدرن تر تغ به شـــکل يکرد و هر بار ریتعم

ستر خوان ها يرو شت ول يد صاد و اع یما بردا صاد يبنا ریز ماربا نام اقت که به ازدحام  يداد.به جا بیما را فر ياقت

سترات ساخت و ا يکاهش ناهنجار يبرا يژیشهر توجه کند و ا سازد،راه اهن  به همه خودش را آدم فعال  نگونهیها ب

   .داد ینشان م

را  شیخود نتوانست کار ها يکند؟ که در هفت سال کار یم تیشخص به عنوان متفکر دوم جهان چگونه فعال کی

ست که ب يبند تیاولو صاد يبنا ریاز ز شتریکند. او ندان سال نت نیکه در ا ياقت ست نان رو جهیهفت  ستر  ينداده ا د

 یما چ يبرا ياقتصــاد يبنا ریز  میدســت بده ازخود را  يجان ها یکه از گرســنگ ی. زمانمیدار ازیما ن يخوان ها

 يندانست که به جا م،اویکسب نکرد یمطلوب يا جهیانجام داد نت یکه غن يکار ها نیخواهد داشت؟ و از ا يا دهیفا

ــاختن وزارت خانه ما ن ــان  زانیمردم عز یوقت م؛یدار تیبه امن ازیمدرن س ــت مش دهند  وزارت خانه ها با  یرا از دس

   درد آنها خواهد خورد؟ یمدرن به چ ياساختمان ه

خواهند.  یاز ازدحام م ينداشــت،شــهر پاك و عار یهم در پ يا جهینت چیراه اهن که ه يندانســت که مردم به جا او

   .دهد یهرج و مرج ها رخ م نیکه روزانه ده ها تصادم در اثر هم

از  یجمهور فعال حت سیرئ کیکند.  عیمردم توز يرا برا یکیخود نتوانســت تذکره الکترون يکارســال اول  5در  او

   .برآمده نتوانست تیمسوول نیعهده ا

ست، و م یاو م قتیحق در ست تیجمهور امن سیرئ کی يکار تیکه اولو دیفهم یدان شهروندانش ا . در و آرامش 

هده توز مد ول یبر م یکیتذکره الکترون عیواقع او از ع مانع برا نیا یآ تا  کار يکار را نکرد  لب  در  شیها يتق
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را  عی. و بالخره پس از انتخابات کم کم روند توزدیکار را به سر انجام نرسان نیمنفعت خود ا يانتخابات نشود. او برا

   .آغاز کرد

شهروندان انجام  شیساآ نیو تام یصلح خواه يرا که به بهانه ا يگریعمل د شیها يکار بیهمه فر نیا انیدر م 

به ا کی یطالب بود.او حت یزندان 5000 ییداد، رها به قهقرا بردن  ییتوجه نکرد که رها نیبار هم  بان دوباره  طال

ست. و نت یزندگ ساز نیهم هم جهیمردم ا سط  شتریانتحار و انفجار ب انیزندان نیا يبود . پس از آزاد  شد که همه تو

صــداقت،  شینما يحال برا نیشــد. در ا یها انجام م نیشــده و توســط هم يزیرح رطالبان آزاد شــده از بند ط نیهم

شت. با آنکه تصم يریگ میطالب، تصم یزندان 400 ییرها يکرده برا ریدا يجرگه ا هیلو از  میرا بر عهده مردم گذا

 تیصالح يدم و اعطامر میاحترام به تصم يبرا لیتمث کیفقط  نیگرفته شده بود و ا یزندان 5000 ییرها انندقبل هم

با مذاکرات  میتصــام نیکه ا یگناه جلوه دهد. در حال یبه مردم بود. تا بار مالمت را به دوش مردم گذاشــته خود را ب

  .در خفا گرفته شده بود

به  دیرســـ یم یجهان يخودش بود. و آنچه از کمک ها یرا به راه انداخت و غرق در مفاد شـــخصـــ یبزرگ يباز او

خود کار کرد و با مردم  یمنفعت شخص يزد. او فقط برا یخودش و هم دستانش م بیمندان به ج ازیبه ن عیتوز يجا

   .کرد يدانستند باز ینم چیکه ه يا چارهیب

هان بود. ول یغن که متفکر اول ج نه بل هان  مت دار ينه برا یمتفکر دوم ج دادن مردم  بیفر يخوب؛ برا يحکو

شکالت م نیاز ب ي. نه براچارهیب ص يردم؛ برابردن م شخ ستیس يخودش. نه برا یمنفعت  به منظور برون  يگذار ا

شکالت و جنگ ها سا يمتماد انیسال نیکه در ا يرفت از م ست. بلکه برا ختهمردم را آواره  سیس يها يباز يا  یا

   .دادن مردم بیفر ياش برا

کرد اکنون در کنار خانواده اش  یاده مدر نبرد افغانستان استف ینظام يها رویمجهز ساختن ن يبرا دیاز پول که با یغن

ش سا یبا خو سر م شیو ا  چیکرده بود. اکنون ه جادیا ،حکومتيتوانمند شیما و نما يبرا یالیخ ي. و با اردوبردیبه 

   .از آن وجود ندارد ینشان

شد که اه مظلومان ادیرا به  نیا یغن اما شته با شدند دامن اش  يباز نیکه در ا یدا سوختند و فنا  را خواهد گرفت اش 

  .نابودش خواهد کرد يو روز
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   یالیخ ياردو

کرد تا  یبه گوشــم زمزمه م يو پر ویاز د یلیتخ يقصــه ها میبرا میآمد، بابا یکه خوابم نم یزمان میها یکودک در

   .شده به خواب بروم کردیقصه م میکه بابا یالیخ يایآرام ،آرام چشمانم را بسته و غرق دن

که ما از جنگ با دشمن در  یمن بود. در زمان یکودک يداستان ها نیبه هم هیافغانستان هم شب ياردو يمساله ا قایدق

 شیواژه ها  یکرد. و به شکل یصحبت م یونیلیم میسه و ن ياردو تیاز موجود فیما تعر يرهبر ما برا میهراس بود

ـــور کن یرا واقع شیخود حرف ها االتیمان در خ يها یهمچون کودک د،تایچ یرا م و آرام آرام همچون  میتص

مصارف از دولت ها و ارگان  نیو تام ،يقو يگذاشتن اردو شیراحت باشد. و با به نما گریمان د الیخ نیریخواب ش

از  يتر نیریش يقصه ها يانداخت.و هر بار یخود م بیگرفت و آن را به ج یم  جهی)بودکای(آمر یمعتبر جهان يها

ــتحکام ار يابر شیتالش ها ــد که قو یمان باور ما م االتیکرد. و ما در خ یدو زمزمه ماس ــت يش  چیه گریو د میهس

   .ستیرا توان مبارزه با ما ن یدشمن

صــداقت اش نســبت به  یو حت يها و در کل حکومت دار اســتینبود، بلکه ســ یالیاو خ يتنها اردو قتیدر حق یول

   .داد یدن سر مبود. و در همه جا شعار قدرتمند بو یالیاز وطن خ يپاسدار

ـــور ها گریرهبران جهان؛ در د گریبرعکس د یواقع او قدرت مند بود،ول در  یجهان افراد و حاکمان تالش م يکش

حاکم ما قدرت مند  نیا یکنند تا کشور شان آزاد، مستقل و قوت مند باشد. ول يکنند از قدرت خود استفاده به سزا

حکومت، و درکل قدرت مند  نیقدرت ا فیتضــع ياش برا نیدروغ يها اســتیکشــورش، در ســ ينابود يبود برا

   .ملت به دشمن بود يآزاد یده میهمدست شدن با ظالمان و تسل يبرا

ــاکر مظلوم که با جان و دل برا نجایدر ا شیها يکار خالف ــد بلکه او عس ــان م يتمام نش را در  دندیجنگ یخاك ش

   .شان نکرد يبرا یکمک چیخط نبرد تنها گذاشت و ه
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   نبرد خط

شهادت رزمندگان در خط مقدم نبرد ب هر سر  گریکه د افتی شیخبر ها افزا نی. آنچنان اشد یم شتریروز خبر از  از 

   .نبود نندگانیجلب ب يو داغ برا يخبر فور گریرانده شده بود. و د هیخط خبرها به حاش

از دست  يشد و قلب ما برا یو بدل م ها و عکس ها از مرگ جوانان قهرمان ما رد ویدیو يدر صفحات مجاز بعضا

سیهر بار از خودم م یسوخت. ول یم خیشجاعان تار نیرفتن ا شجاعت و دل نیگروه که با ا نی،ا دمیپر در  يریهمه 

 دانیم لیدل نیکشته شوند و به کدام دیچرا با جنگند ینان و آب ندارند، م يبرا ییا هیکه روپ نیمقابل گروه کوه نش

   نبرد را ببازند؟

ساخته بود  نیآنکه ا با شوش  سش ذهنم را مغ صورت ناگهان يروز کیهمه پر شدم. دق دئویو کیبه  یبه   قایمواجه 

ـــخ تمام کنجکاو ویدیو نیا دنیبود. با د افتهی شیدو گروه افزا انیکه جنگ م یزمان  یلی. خافتمیرا در میها يپاس

مهمات که به کمک  ینیشــهر پس از عقب نشــ يها یاز ولســوال یکی یکه قوماندان تول يلحظه ا میدردناك بود برا

فشرد و اشک از  یرا م شیکه بغض گلو یانداخت، در حال یو با پا زده دور م دیکوب یم نیبود را به زم دهیشان رس

ــمانش جار ــنه جنگ یم ادیبود،فر يچش ــکم گرس ــما نان برا میدیزد با ش ــت ياز ش  ازیفقط مهمات ن میخوردن نخواس

که  یشدند، هنگام دیشه ی. حال که تمام عساکر تولدیاوردیمهمات را چرا به وقت ن نیا میس گرفتبار ها تما میداشت

فرستادن  دیشدن کرد میو تسل ینیگرفتند و مارا مجبور به عقب نش متیرا از دست دادم دار و ندار ما را به غن زانمیعز

  دارد؟ يسود یهمه مهمات چ نیا

ساکر ما را زنده م ایآ  دفاع از خاك وطن  يخون خود برا يقطره ا نیکه تا آخر يازد تا بجنگند؟ آنهاس یدوباره ع

   .دیتان را برداشته برو يمبارزه کردند و با چشمان پر از اشک گفت، دوباره سالح ها
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ــت نیرهبر خائ چه ــد ها هزار جوان مظلوم در راه  بیکرده همه را فر يبا خون جوانان ما باز نگونهیکه ا میداش داد. ص

 دندیتشنه و با مهمات اندك که در دست داشتند،جنگ يکردند، با شکم گرسنه و گلو یشان را قربان يجان ها وطن

نبرد. جوانان که ثروت جامعه بودند را فقط و  يبرا ماتفرستاد و نه مه یشان م يکه نه نان برا يحکومت فاسد یول

   .فرستادند یمرگ م يفقط برا

ــتم که ا پس ــت خائن یرگبز يباز نیاز آن دانس ــت و دس مردان مان را  ریدل نگونهیبوده که ا لیملت در آن دخ نیاس

   .نداشت يسود چیه یشدند ول یجوانان که در راه وطن قربان يبرا اسیو هزاران  فیتوانستند نابود کنند. صد ح

ـــورش را ریدر اخ او . میکرد یهم نم کار پروژه اش را تمام کرده، همه را فروخته و خود فرار کرد. آنگونه که تص

  .اشخاص که در کنارش ندانستند نیتر کینزد یحت

 یافغانستان تکرار کرد؛ شاه شجاع که در عصر سلطنت و شاه خیدر تار گریبار د کیشاه شجاع را  نیننگ خیتار یغن

 میکشور را به دشمن تسل نینداشتند، خاك ا يدر حکومت دار یتیصالح چیمطلقه در مقابل مردم که در آن مردم ه

بار  کی یو عصـر دموکراسـ تیزمان جمهور در یغن یما گشـت. ول خیتار يبرا يننگ و شـرمسـار يکرد. و لکه ا

شد و لکه ا خیتار نگونهیا گرید سار يساز  شرم شن تر و  بد   نیساخت و ا شتریما را ب خیتار يننگ آن زمان را رو

   مُبرا نخواهد بود يننگ شرمسار نیسل او از ااز ن یکس چینوادگانش به ارث خواهد ماند. و ه يبرا یاز غن ینام

سپرد. و روزگار تار چارهیموفق شده و موفقانه کشور و ملت مظلوم و ب ی! غنیبل ما رقم زد.  يرا برا کیرا به ظالمان 

س  یشاداب يو گل بته ها يآزاد يتمام چمن زار ها دیروشن کردنش با يکرد که برا هیما هد يرا برا یزندان یاهیو 

   .میبرگرد ییسوزد تا دوباره به روشناما ب
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   کیتار روزگار

ــ ــ یم دیخورش ــته از پنجره به اطاقم م د،یدرخش ــعاع آفتاب نرم و آهس . کردیاطاقم را لمس م واریو در و د د،یدم یش

ر باو یکردند. ول یجمهور کشور صحبت م سیرئ یبرخواستم صبح شده بود. در شهر غوغا بر پا بود همه از فرار غن

شان بودند. وحشت همه  يا ندهیاز سرنوشت آ يدی. همه در انتظار خبر جددیرس یبه نظر م یمنطق ریغ یکار حت نیا

شا یکابوس، ول نیفرار از ا يجا را فرا گرفته بود. همه در واهمه ا ش يمن هنوز با تما اطاقم  يدر دَور پنجره ا دیخور

ستم. در باو دیام شتم و به دنبال اهدافم برخوا شو نگونهیگنجد که ا یرم نمدا ستاورد ها میساده نابود  را  ما يو همه د

  .میاز دست بده یراحت نیبه ا

ــ یآمادگ يدادم به مطالعه برا ادامه ــناس ــد. لحظه ا یامتحان کار ش ــتیبود. چه ز میبرا يزیدل انگ يارش هدفمند  باس

در عالم  یپابرجا بود.ول دمیعالم و آدم،هنوز امخبر از  یها خواهم بود. ب نیاز بهتر یکی کنمیبودن، با خودم زمزمه م

شـــهروندان بوده اســـت.  يبرا دهیچیروز پ کیآغاز  نیبرد و ایبه ســـر م یمبهم یاز خانه؛ کابل در ســـردرگم رونیب

 یباف ایخودم به رو يای. من در دنسازدیملت،هر لحظه افسرده تر شان م نیها در دل ا یشده و دلواپس شتریدغدغه ها ب

 دهاش حبس ش نهیمادرم بود با آنکه نفس در س يو به خود آمدم. صدا دیبه گوشم رس يکه ناگهان صدا تم،پرداخیم

شهر حکا يها دادیبود از رو س يمردم و تالش همه برا يدی. از ناامکردیم تیاتفاق افتاده در  شان.  يبه خانه ها دنیر

ــدم بدانم بر یهمه ماجرا ها ب نیمن که از ا وقت روز به خانه  نیچه مادرم از دفتر کارش در ا ياخبر بودم کنجکاو ش

  .قابل تحمل نبود میباور کردنش برا دمیکه شن  یبرگشته است؟ جواب

ــورش را نمیبل  ــده بودم، واقع ی! آنچه تص ــوکه ش ــرویو  پ یفرار غن تیکردم، کامال ش ــهر  يش طالبان به کابل در ش

   .است دهیچیپ

 دهیفرو رفتم. از آنچه شن قیگفتن نداشتم و در سکوت عم يبرا یحرف گریشد، د کسانیما به خاك  يآرزو ها همه

  دنیقابل درك نبود،چون توان شــن میکردم. آن لحظه توجه به اخبار برا یتصــور نم يشــتریب يزیبودم جز کابوس چ

   .ما آمده بود، نداشتم يا چارهیآنچه را که  بر سر مردم ب
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 دِیآن خورش گرید یبخش بود. ول دیام میقبل برا يافتاد که لحظه ا يدیپنجره؛ چشمانم به خورش يدر گوشه ا ماندم

ــتین دیام ــنا يبه هر اندازه ا س ــد ول ییکه روش نخواهد  شیب يزیمبهم در روزگارم چ یکیجز تار گرید یدهنده باش

   .بود

کردم. ناگهان  یم که چه خواهد شـــد! فکر يا ندهیکه اتفاق افتاده بود فرا گرفته و به آ یرا ترس کابوســـ میپا ســـرا

. فکر دمیگنجیکه وجودم را فرا گرفته بود به خود نم ی. از ترسدیما به گوشم رس یکیگلوله ها در نزد کیشل يصدا

  .هستم یموجود اضاف کی نیزم يکردم در رو یم

ـــابت کند دور تر رفتم. نظاره ا نهییبه آ يمبادا گلوله ا نکهیا ازترس ـــا ياص نخواهد ذهنم را رها  شیکه هرگز تماش

ما قلبم را از تپش انداخت و کم  يکوچه ا یکیطالبان در کابل و در نزد دنیلحظه، رســ نیکرد. چه هولناك اســت ا

 میخواندنش برا گریباز کرده بودم د دیکه با هزاران ام یاب. اهدافم را فراموش کردم، کتشدیکم نابود شدن ما باورم م

  فته بودمطالبان به فکر فرو ر ينداشت. در تماشا یمعن

س يجمله ا از شم ر ش ایتکان خوردم؛ گفتند گو دیکه به گو ستم چه کنم و به کجا  یکنند.نم یم یخانه ها را تال دان

شان به پا ستم که قبل از آمدن  شت،ظلم و  صبات آورده بودند، ذهنم  اتیدر وال چارهیبر مردم ب تختیبروم؟ وح و ق

 وهیدختران و زنان ب نکهیکردم، ا یچشــمانم مرور م بلرا در مقا یکیتار يصــفحه ا کیبه  کیرا احاطه کرده بود و 

سران را به جنگ م نکهیا ایآورند  یبه نکاح خود در م يرا به عقد اجبار ستند مرا مبهوت کرده بود و خودم را  یپ فر

ــور ا یزنده ماندن نم يبرا یلیدل گریو د دمید یم الیخ یزندان ایدر دن ــتم. تص ــد براچه خواه ندهیآ نکهیدانس م ید ش

متوجه شدم که طالبان رفتند. نفس  يبار کیها  یهمه نابسامان نیو هراس از ا االتمیخ ياهوی. در هشدیسخت تمام م

ناراحتم  یلیکه در اذهان مردم خانه کرده بود خ یکه شـــهر را فرا گرفته بود، آن هراســـ یوحشـــت یگرفتم.ول قیعم

ــهر لبر ــاخت. ش ــند تا هر آفت نکهیاز آدم و همه در تالش ا زیس ــان ب یزود تر به خانه برس ــر ش کنار  د،دریایاگر بر س

   .خانواده خود باشند

کشــور  میدر تقو خیتار يلحظه ا نیتر کیتار نیشــد. و ا جادیا یبود که از آمدن طالبان و فرار غن یوحشــت نیا یول

 تیملت در بند شــده تســل نیا يابر دیبا یکرده و هر ســال ينامگذار کیاگســت را به نام روز تار 15 نیبود. پس از ا

   .گفت

شن نیا در سر مردم آمد و از ناچار دنیهنگام با  شهر اتفاق افتاده بود و آفت که بر شان به فکر  يها يواقعات که در 

   .اهللا اکبر در مقابل دشمن سر دادند يکه همه نعره ا یحادثه افتادم. شب نیچند شب قبل از ا
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  يآزاد يا نعره

کشور ما به دست طالبان افتاد.مردم شجاع  ییکه هرات شهر بزرگ و افسانه  یقبل از آمدن طالبان، زمان يهفته ا قایدق

قوت قلب و توان دســـت  نیاهللا اکبر ســـر دادند و ا ينعره ا نیاز عســـاکر و مبارز تیحما يشـــهر برا نیو توانمند ا

  .کرد ینیبه عقب نش و مجبور شاندساخته و دشمن را در واهمه و ترس ن شتریرا ب نیمبارز

افغانستان  یمل ياز اردو تیبه شمول کابل،بخاطر هم صدا شدن  با مردم هرات و حما گرید اتیبعد مردم در وال شب

ها باال ییمایاهللا اکبر راه پ يبا نعر  ها يکردند و از  بارك را فر نیخود ا يبام  ما نیزدند،ا ادینعره م  شیدر واقع ن

 نیدر ا یدشمن. ول فیاز جنگ و خواست استقرار صلح و تضع يزاریگونه،ب نیهمبود و  زیوحدت و قدرت  شان ن

ـــ یم يدار نیمنافقان با نقاب د نیاهللا اکبر به گوش ا يحال با آنکه نعره ها آن هم از نام بزرگ پروردگار  د،بایرس

 در نیانجام دادند. ا یسـرپرسـت وزارت دفاع مل يرا در شـهر نو کابل در خانه ا یو انفجار بزرگ دندینهراسـ انیعالم

هراس  انگریعمل شان نما نیا قایخانه حضور داشت که دق نیکشور در ا یبود که احمد مسعود پسر قهرمان مل یحال

ــجاعت و مردانگ ــبختانه ا خیابر مرد تار یآنها از ش ــالمت  نیجوان قهرمان ما از ا نیما بود. که خوش حادثه جان به س

  .برد

اهللا  يبایز يها و نعره ها ادیفر نیا دنیزدند. و من که با شــن ادینکردند و بلند تر فر باز هم مردم کشــور ســکوت مگر

 یپا بر جا بماند. ول شــهیهم یوحدت و همدســت نیکاش ا يشــده نتوانســتم با خودم گفتم ا میاکبر،مانع اشــک ها

   .کرد یدم ما کار ممر یزدن به وحدت و همدل بهضر يدر پشت پرده برا ينشد، چون دست ها نگونهیمتاسفانه ا

ش یداد و م یخود همچنان ادامه م يبه باز یآنکه غن با ست اخرش به کجا خواهد ک اهللا  ياز نعره ا ییبا پر رو د؟یدان

  .شان ما را نابود کردند يها يکار بیبا فر دهیکه صداقت و وحدت را از هم پاش فیکرد. چه ح تیاکبر حما
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. و ما و خاك ما را به دندیرســان انیخود را موفقانه به پا يپروژه ا نیخائندوام نکرد و  رید یشــب کی ییهم صــدا نیا

شب بعد تر از ا يبها را  چارهیملت ب دیخبر تلخ ام نیسقوط کرد و ا گریاتفاق هرات بار د نیاندك معامله کردند. و 

ــتریو ب دهاربلخ، قن گریپس ازد یکیبرد. و بعد از آن  نیاز ب ــ اتیوال ش  يزیچ  یقوط کردند، ولدر دو روز اندك س

. همه با آرامش از دست برود یو آسان یسادگ نیکه کابل به ا دیگنج ینم یکس چیبود و در باور ه بیعج میکه برا

 تهم از دست ما رف تختیچشم بر هم زدن پا کیبا  یتواند. ول یکرده نم ریتسخ یگفتند که کابل را کس یخاطر م

   .ان قرار گرفتارگ در اداره طالب گریروز د کیو در 

صراحت ب یدر حال نیا  سقوط هرات به  ارزان  ،یاز راه کمپن گریساعت د 72کردند که تا  انیبود که طالبان پس از 

ــند. و دق یکابل م  يبه دروازه ها ،یو پل چرخ مت،یق ــاعت  نییبعد از وقت تع قایرس ــده به کابل در س قبل از  10ش

س س سیلشده، پ سیپل يو وارد حوزه ها دندیظهر ر شده در حوال الحها را خلع  سوار  شهر  یکردند و به رنجر ها 

   .شدند روزیگشت و گذار داشتند. تا همه بدانند طالبان پ

س یول  شدند و گفتند که ما نم دنیبعد از ر سخنان که گفته بودند، منکر  ست یشان از  شو میخوا تا  میبه کابل وارد 

ــالمت آم یزمان ــورت مس ــد ادیبا ازد ینکند. ول انتقال زیکه قدرت به ص که خود را به ارگ  میهرج و مرج مجبور ش

ورود به کابل و  میشــنبه بعد از ظهر تصــم کی. روز میزبســا یها راه حل ینابســامان نیاز ا يریجلوگ يو برا میبرســان

ــان و ب یحال م،دریارگ را گرفت ــاهد آمدن ش ــامان یکه تمام مردم ش ــر و س ــهر در قبل از ظهر هم يها یس وز ر نیش

   .دروغ محض بار مالمت را از سر خود کم کردند انیهمه آنها با ب نیبا ا یبودند. ول

وحشت  نیچن جادیبود. با ا یکردند تصور نکردن جادیکه ا یو وحشت دندیبه هر نحو که بود طالبان به کابل رس بالخره

  .ندراندیساختند و روح مان را در جسم ما م شتریما را ب يها یاز آمدن شان گفتن
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   زندان سکوت

شت ها يکه طالبان از درون مغاره ها یسادگ نیهم به شهر ها زدند و همه را از واهمه ا يکوه و د سر به   يسوزان 

شان با کابوس گرفتار کردند، به هم شهر و منطقه ا يزود نیآمدن  س يبه هر  شت مجرم جادیا يبرا دندیکه ر  نیوح

ها را سکوت غم  لهیم يوجود نداشت. آن سو یبه نام زندان یکس یزندان چیه در گریدر بند شده را آزاد ساختند. د

   .زد یو وحشت موج م یمگیزندان سراس يها لهیاز م رونیدر عالم ب یفرا گرفته بود ول يبار

شت افکنان ا نیا هدف ست و برا جادیظالمان و ده شت ا سان بودن و  نیکار مجرم نیا يوح شان ان که همچون خود

  .را بلد نبودند، آزاد ساختند تنسیز یانسان

 انیاســت که از زندان بگرام آزاد شــدند همه آنها داعشــ نیدر بند شــدگان آن مجرم نیوحشــت ا جادیاز ا ینیع مثال

شت ا ییهوا دانیگروه در م نیفرد از هم کیبودند که  گناه  یکرده جان مردم ب جادیکابل خود را انتحار کرد و وح

   .را گرفت

شت افکن که یهنگام یول ش نیا یحرف از ده شار از غرور ب یم انیوح سر  نیکنند که ا یم انیشود. طالبان با لحن 

صراحت ب ی. مستندیافراد از گروه ما ن  افتهی میشده و تعل تیها همه همان ترب نیطالب ا انیکنم که آقا انیخواهم به 

آفتاب به چشم شان  ییبردند و تازه روشنا یبه سر م کیاردست شما و هم نوعان شما هستند که در زندان ت ریگان ز

در  یدستان خود را از بند آزاد ساختند ول ریهمه ز نیها ا د،آنیطرف جلوه نده یخورده است. خودتان را مظلوم و ب

را در بند ساخته و  کردندیکار م یحکومت قبل ینظام يرویشان در صفوف ن شتریکه ب يا چارهیمقابل مردم مظلوم و ب

فرار  یخانوادگ يکه از بند خشونت ها ياز همه زنان آواره ا شتریشان کردند. و ب ينحوه ممکن شکنجه ا نیبه بدتر

  .و در سکوت فرو رفته در بند ساختند یخال يزندان ها نیکرده به دامان دولت پناه برده بودند را در ا
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   وحشت ارید

سرا یغلغله بازار روزگار؛ زنان نیا در شت  شده اند. عده ام ارید يدر وح  نیدروغ يآنها را با وعده ها يان محبوس 

با نام  يگریامور زنان، د ریبا نام وز یکردند. زن قیمبارزه تشــو يوار ســاختند. و برا دیام بایز يایخوب و دن ندهی،به آ

شر و تاالر بزرگ سیرئ شانه برا به بانوان خانه نیکه به بهانه خدمت به ا ندگانیو نما النیمملو از وک یحقوق ب  يو کا

  .را در گوش شان خواندند یدموکراس يخود ساختند، و فقط نوا

شونت فام یعده س یخانوادگ يو دغدغه ها ضیاز تبع ل،یاز خانم ها که از خ شان به لب ر راه  گریبود و د دهیصبر 

ــتند،به دامان ا ــکنجه ها نیض،توهیفرار از تبع يهم نوعان خود پناه بردند. برا نیچاره نداش که در خانه بر آنان  يو ش

ش یاعمال م  يروزها افتنی يدادند. برا حیدر خانه امن را ترج یگ زندهو  دهیخود بر يو کو انه،کسیشد، از خانه،آ

   .خواهند نفس بکشند یرا آن گونه که خود شان م يقدم برداشتند. تا بتوانند چند روز يبهتر

 یاز هم نداشــتند م یمعرفت چیکه ه گر،یوســتانه با زنان دد یکوچک و دور هم يا انهیآشــ نیکردند در ا یتصــور م 

 یاســت و از دل هم م یکیکه داســتان روزگار شــان  یشــوند، آنان کیخانواده و خواهر به هم نزد کیتوانندهمانند 

ـــد. در خانه ا گرید کی خمهم  به ز یخوب یهم دارند و مرحم ياز درد ها یو درك خوب ندیآ به نام  يخواهند ش

شــان درد  يشــان را که برا زانیکنند. و همه عز یم یرا زندگ یکرده، زندگ یکیامن،شــب و روز شــان را  يخانه ا

 ینفس م يتازه ا يشــان انداخته در هوا یزندگ اهیســ يراندند در صــفحه ا یرنجاندند و از خود م یداده و آنها را م

ــود ا یم بای. و چه زرندیگ ــان. آن ها از ماجرا ها کیروزگار تار نیش خبر بودند که دولت مردان  یداخل خانه ب يش

ص يخانه امن را فقط برا شخ ساخته بودند، زنان را با هزاران وعده ها یمنفعت  سبز داخل ا يخود  سقف  نیسرخ و 

   .گرفتند یشان را از آن ها م یآسمان آب یآورند، ول یداشت م یقشنگ يکوچک که نقش و نگار ها

که از ســرنوشــت تلخ شــان فرار کرده بودند به  ي. آنهاســتیمتر از وحشــت نک يواریچار د نیدرون ا يدغدغه ها 

 يرا برا یخانه تجربه کردند. و چه سرنوشت زشت نیرا در ا يتر دیشد يدچار شدند. و درد ها يتر کیروزگار تار

   .شان ندارند ریمس ياادامه  يبرا یرفتن و راه يبرا ییجا گریشان رقم زدند. و اکنون د
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 نیدانســتم ا یآن گاه نم "اندازند. یما دور م يپا شیرا از پ نهیبام باال کرده ز"بودم که به  دهیرا  شــن یتلم یدر زمان 

ـــن یکند. ول یم تیمتل از چه حکا ـــتان ها خوب م نیا دنیاکنون با ش در  یزندگ يدانم که آنها  را وعده ا یداس

پرتاب شان  کیفنا کردند آنگاه در گودال تار یزندگ نیا دیام بهکه همه دار و ندار شان را  یداده. و هنگام شیآسا

ش یملعون زندگ يباز هم با همه دلهره ها یکردند. ول یم شان آمد را  دندیکرده نفس ک سر  سمت گفته هر چه بر و ق

   .روزگار ساختند و بافتند یو گرم يرفتن داشتند.  با هر سرد يبرا يو نه جا  ینه راه گری. چون درفتندیپذ

ـــت گرفته اند. ان جاهالن نیاز ا بدتر  يبرا يکه زنان را تنها ابزار یآن که حاال ظالمان قدرت و حکومت را در دس

ست ها نیتام ست خود زندگ نیدانند و هرگز حق ا یخود م يخوا دهند.  یشان نم يکنند برا یرا که آن ها به خوا

ـــهر بود را برا يها وباشرهزنان، و ا ن،یکه پر ازقاتل يآنها آمدند و تمام زندان ها  یخال ارید يزنان آواره ا نیا يش

   .زنان مظلوم باشد نیا يها شاهد زجر و درد ها لهیم نیبار ا نیکردند. تا ا

صور م یکیها، در تار لهیم نیراه دور انها را در عقب ا نیمن که از ا و شان ت ستم  نیکنم، به فکر ا یمبهم روزگار  ه

ـــان در خطر بود، به ذهن هکه جا یآنان هیروز روند تخل 15که در  ـــ چین ش هم در خطر  نهایخطور نکرد که ا یکس

 اوری يروزگار چیروز و ه چیکه ه یزنان نیا امدیشان ن ادیبار هم به  کیهمه و همه رفتند و  النیوک ران،یهستند. وز

هم فراموش  نهایا یاست. ول دهیحکومت که حال از هم پاش نیشان نبوده و همه سرنوشت شان را سپردند دست هم

   .کنند ینابود شان م ،یو حق طلب یجاهالن به جرم داد خواه نیا زیشان کردند. و اکنون ن

زنان را در  نیا یساختند ول انیاز زندان يشهر را عار يکردند و تمام زندان ها یحاکمان که همه را عفو عموم نیا و

   .زندان ها قرار دادند نیا یاهیس

ــان که  يقدم ها نیوبا اول  ــرزمش ــت ا نیبه س ــتند وحش کرده قبض روح ما کردند و قلب ما را از تپش  جادیما گذاش

   .انداختند

در  قیعم يدرد و غم ها یکه هر کس ستیاکنون روزگار یول چاره؛یزنان ب نیا يچه سخت است داستان و درد ها 

س يروز ها نیاز ا یدرد بزرگ يگفتن دارند و هر کدام به نحو يشان برا يدل ها  یگفتن کیبه  کیت که همه ما ا

 .است یدنیو شن
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   روح مرگ

ــن میها یکودک در ــود،آن گاه افراد م یکه روح از بدن خارج م یبودم  هنگام دهیش اکنون بر عکس  ی. ولرندیم یش

سم ها ستند ول یکه نفس م نمیب یرا م يج شند، زنده ه زنده ماندن ندارند.  يبرا ییهوا گریکه د ییبا روح مرده  یک

خود و مردم واژه ها   يکه از درد ها نیبه جرم ا ندکن یاند که محکوم شـــان م يایدن یکه در پ يچه خســـته افرادو 

  .مردم شدند يبسته ا يساختند و آواز گلو

که همه در  يلحظه ا خ،یروز تار نیاگست تلخ تر 15جاهالن محکوم به مرگ روح شان شده اند.  دیاکنون در ق یول

صحنه افرار بودند تا م یپ شوند. شاعران، نو يزیغم انگ يبادا نابود  سانه ها در  ندگانیهنرمندان، گو سندگان،یکه  ر

از  یکی تیچه دردناك بود روا انیم نی.در افتندین اهلحاکمان ج نیا دیرفتن و نجات جان شـــان هســـتند تا در ق یپ

   :گفت یما که م زیهنر مندان عز

شده برا يا م،آمادهیافتیاطالع  تختیپا یکیطالبان به نزد يشرویکه از پ يلحظه ا  ست تکت کرد 15 يسفر  . میاگ

 دانیم ریآمدن شان به کابل در مس يغوغا دند،یتر رس عیسر میکرد یما کردند. و از آنچه تصورش را م ریغافلگ یول

س ییهوا شندیبه گوش ما ر ست و پا نیا دنی.  با  شد گو میسخن د سمم جدا  با  ایدن ییاز حرکت افتاد، روحم از ج

   .است کیتار میدرخشش آفتاب برا

س یدرهنگام رفتن ول  شده، هر چه تالش م یمان طوالن ریم س یتر  س یول میکنم زود تر بر و ازدحام که  یگ مهیسرا

 تی. اما آنچه از وضــعییهوا دانیبه مقصــد م میدی. با آن همه بالخره رســشــدیشــهر را فرا گرفته بود مانع حرکت ما م

 ی. از ازدحاممیرساند نلیبالخره خود را به ترم ادیز ياربا دشو م،یداخل شدن نداشت يبرا یشد راه یم انینما دانیم

ـــده بود راه جادیکه در آنجا ا ـــرم خواهد آمد و هر دمید یرفتن نم شیپ يبرا یش . در هراس بودم از آنچه که بر س

   .شدیتر م کیتار میایلحظه دن
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 يبرا یراه یکرد، ول یتر از قبل م فیام را ضــع هیبرند روح یم نیگلوله از بکرده با  دایمرا پ نکهیدر لحظه تصــور ا 

 نیاز ا ییراه رها یبودم ول دهید يداریبود که در ب یکابوســـ نیترســـناك تر نینکردم. و ا دایرا پ ارهیبه ط دنیرســـ

  . دانستم یکابوس را نم

ــتیتر از هم ناچار ــه،وحش ــده بود درد جادیا ارهیط یکیکه در نزد یش ــخت ول انشیکه ب يش  انیجهان گرید يبرا یس

ــاو یخنده آور بود قلبم را م ــرد. تص ــان م ریفش ــقوط م ارهیط يداد جوانان از بال ها یکه نش  یم نیکنند و به زم یس

گر تنها شــدن ما در  انیاســت که نما ایدرد دن نیاز خنده دار تر یتیروا نیخورند،با ســرعت در جهان پخش شــد، و ا

   .مییمبهم گم شده ا یکیدر تار یکائنات درخشان ول نیکه در اجهان بود. ما  نیا

شر ستندیهم گر يعده ا دند،یواقعه درد ناك خند نیبر ا يعده ا  ست یکردند،ما اما نم یکیو با ما غم   میبخند میدان

  .مییبا بگر

که  یت و ترســوحشــ یافغانســتان بودند، ول يفردا يآزاد يو نو نهاالن ثمر بخش برا یجوانان که ثروت اســاســ 

در بند بودن، مرگ  یمرگ و زندگ انیآنها را وادار کرد تا م م،یسال قبل طالبان تجربه اش را داشت ستیازحکومت ب

   .را انتخاب کنند

کشــور مدال  يفوتبال نوجوانان افغانســتان بود، و از راه ورزش برا یمل میاســت که عضــو ت یمثال آن جوانان قهرمان 

که همه به نحو در  يگرینداشـت. مانند او جوانان د تیوضـع نیاز ا ییرها يبرا یراه گرید. اکنون کسـب کرده بود

سلطه  ریرا بر زنده بودن ز يابد يایز از هراس و وسوسه دنیداشتند. با دل لبر تیکشور شان فعال شرفتیپ يجامعه برا

   .دادند حیظالمان ترج

 یشـــان م يها يکه همه مردم برا ییایانان دانســـتند و در دنو نفهم بودن جو یحادثه را ســـادگ نیا انیجهان و جهان 

و  تینه بلکه مجبور یدرك نکرد که جوانان را ســادگ یکســ چیه ی. ولدندیما خند يدرد ها يبر رو نباریخندند، ا

   .کار کرد نینداشت وادار به چن راتجربه اش  یجهان کس يجا چیبود که در ه یتجربه تلخ از وحشت

 ییوحشــت رها نیاز ا نکهیا دیشــدند. به ام زانیها او ارهیبه بال ط يو ناچار تیمجبور ياز رو يدیام جوانان ما از نا 

  .سراپا وحشت است يایکه بهتر از زنده ماندن در دن یهم مرگ ایو بدور از جنگ و  شیدر آسا یزندگ ای ابند،ی

کردند و  یتالش م ارهیبه ط دنیرس يراب يهمه به نحو نگونهیبود مرگ جوانان ما. هم يسخت و درد آور يلحظه ا 

شب  نکهیتا ا میرا نداشت ارهیبه ط دنیرس يبرا يدیبود که ام ينداشت. ازدحام به حد يسود یول میما هم تالش کرد
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آنها به در خانه و کشتن  دنیرس يواهمه ا ی. ولمیکان ما رفتیاز از نزد یکی يشدن هوا به خانه ا کیشد و ناچار با تار

 دیکرد. ام یو رو شــده و لحظه لحظه نابودم م ریچشــمم ز شیدر پ ایبود. انگار دن دهیا از چشــمانم دزدمن خواب ر

   .بالخره گذشت یشب همانند هزار شب طوالن کیاندك بود.  میشو رونیب نجایزنده از ا میبتوان نکهیا

از درخشان بودن را  يعناآفتاب درخشش نداشت و م گرید ک،یقبل صبح تار يمتفاوت تر از روز ها یشد ول صبح

 میمان ادامه داد ریبه مســ ییهوا دانیم تیشــده دوباره به ن رونیکه داشــتم از خانه ب یکرد. با هزاران هراســ یافاده نم

 گریشــد. د یو روحم از جســمم جدا م ســتادیا یم تپشقلبم از  میشــد یم کیگروه نزد نیکه به ا يهر لحظه ا یول

   .کرد یرا خفه م میو دست روزگار گلوام نمانده بود.  نهیدر س ینفس

 گریتوقف موتر اشاره کردند. آنگاه تصور کردم د يبود. برا دانیم یکیکه در نزد یبازرس ستیا نیبه آخر میدیرس

ذهنم  یکیدر تار یبزرگ یوحشت ی. چشمانم را بستم ولختندیتمام شد،به جرم آواز خوان بودنم مرا به دار خواهد آو

شه افتاد يقندهار نیدیرگ کمم ادیشد،به  جادیا شاخه ا م،کهبه نام خا کردند و  زانشیآو یدرخت يچند روز قبل به 

توانستم  یشد. من نه م یتر م کیو خنداندن نامردانه نابودش کردند، هراسم چند برابر روزگارم تار دنیبه جرم خند

   .توانستم یکرده م ینگاه انیوحش نیچشمانم را ببندم و نه به ا

  ندلبخ يسزا

 خته،یو برگ ها ر دهیهمچون سرو قد راست نخواهد کرد. شاخه ها خشک یدرخت چیجوانه نخواهد زد. ه ینهال گرید

ــهیر ــ ش ــان يتبر چیه ی. کمر درختان بدیدرختان خواهد پوس ــت؛ آنگاه که انس ــکس و  دنیرا به جرم خند یخواهد ش

  زندیآو یبه دار م یخنداندن به بدرخت

 يبه ســـزا نیتمام مجرم ایکودکان رهرو دانش گرفته شـــده بود؟ آ يقصـــاص خون ها ایبود؟ آ یچه جرم نیا مگر

 يلب ها يو برا دیبخشــ یم يشــاد نیغمگ يدل ها يمانده بود که برا یکه تنها و تنها مظلوم دند؟یاعمال شــان رســ

   .شده از اشک لبخند دهیچ

مگر محال اســت از مردم  کنندیم يشــادمظلومان  ختنیو از اشــک ر زندیریخون م نند،یآفر یکه وحشــت م یظالمان

و به  ندیرا از مقابل چشم فرزندان بربا يظالمانه پدر نگونهیاست که ا دیبع شانیمگر از ا رند؟یشان را بگ یخوش لیدل

سرت آخر نیستم کارانه تر ش بهبار  نیشکل ممکن فرزند را در ح ش دنیآغوش ک پدر را به  انهیپدر بگذارند و وح

 کردیم هیبود لبخند هد يشان اشک جار يمردم که از چشم ها يبود که به لب ها نیاو ا زند؟جرمیاویدرخت به دار ب
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مرگ شاهد  يدر لحظه ا یچه مظلومانه لبخند زد حت یساخت. چه ظالمانه او را کشتند ول یآنها را شاد م يو لحظه ا

   .میاش بود دنیخند

 یکه نم مییمانده ا یســرنوشــت یلبان ما گرفتند. و اکنون  در پ را از قلب ما و لبخند را از يبر حال مان که شــاد يوا 

 ینم گریکرد. د یشــده و ذهنم را خُرد م شــتریواژه ها در کابوس روحم ب نیا ؟دیآخرش به کجا خواهد کشــ میدان

قلبم را  رقم خواهند زد تصورش میرا برا یخیچه تار نکهیو از ا رفتمیم نیتوانستم تحمل کنم و کم کم نابود شده از ب

   .کرد یتکه، تکه م

ــته ا نیا انیدر م یول  ــمان يهمه غوغا فرش ــ يهمچون نور خداوند یآس ــت در  يلحظه ا دیبه کمک ما رس که دانس

ــدا زده آنها را درگ ــتم طالبان را ص ــاله ا ریدرون موتر من هس ــاخت، راه ما برا يگرید يمس ــدن از ا يس ــتیرد ش  س

   .باز شد یبازرس

و در  میبرســ دانیزنده از آنجا به م میهســتم که ما را از بند ظالمان نجات داد و توانســت میخدا هزاران بار شــکر گذار 

   .میینشسته کابل را به مقصد قطر ترك بگو يا ارهیط

که  يام اتفاق افتاد و منجر به مرگ روحم شد. چه سخت بود لحظه ا یبود که در زندگ يلحظه ا نیدردناك تر نیا 

  .کرد یکه کشور ما را نابود م یفراموش نخواهم کرد وحشت یگاه چیشوم. ه يخود فرارمجبور بودم از کشور 

ـــ یکه انتظار مرا م يآن گونه با هراس از مرگ ظالمانه ا  درد را  نیا يواژه ا چیبا خاکم وداع کردم که با ه د،یکش

   ...بود میدر زندگ یخدا حافظ نیتلخ تر نیکنم  و ا انیتوانم ب ینم

قصـــه با  نیا یکه از هراس مرگ ظالمانه پا به فرار از وطن گذاشـــت. ول يزیعز نیبود رفتن ا یتیلخ رواواقعا، چه ت 

   .شده است انیرنج ها ب نیا شتریشرح ب ياز دل دردمند ها برخاسته و برا يگرید يداستان خالصه نشد و قصه ا کی

   نشان یب تیهو

و از خاطرمان  مییســـپرده ا یفراموشـــ ادیرا که به  یســـرد؛ آنان يواد نیها در ا دنیها و افت دنیهمه غلط نیا انیم در

اســالم  رویما که با نام مســلمان و پ ياســت برا فی. چه حســتندیآمدند و مظلومانه ز ایپاك شــده اند که معصــوم به دن

   .مییبوده ا یعاطفه مردم یب یچ یول میهست



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ژانوس يخدا  

33 A V A Y E B U F . c o m | 

 

ستان هم خواهران و برادران ما بودند. ول  ِسک افغان س یگاه چیه یمردم  شان را نپر  کی. میدیبه نام هموطن احوال 

 یم،حتیکرد یبذل و بخشش م گرانیبه د ی. وقتمینداده دل شان را خوش نساخت دانهیبار هم در دست کودك شان ع

 يها يشان. در شاد میاز خود نخواند دهیخر هیهد شانی.  برامینکرد یگ هیو کاسه همسا میشان نپخت يبرا یلقمه نان

   .میشان نشد يدر غم شان همدرد دل آواره ا ی. حتمیخود نساخت کیو غم شر میت شان نکردما دعو

ــرکرد يبا آنها به گونه ا  ــتند. و با آنکه تذکره ا یگاه چیکه ه میس ــور نکنند افغان هس ــتند از خود  یافغان يتص داش

ـــان میرانده بود ـــو خانواده ااز آنها هموطن خطا یکیآورم که به  ینم ادیبار هم به  کیو  ش خود  يب کرده عض

که به  یتر شده بود. طالبان نیشان سخت تر و سنگ تیهو ادنبا آمدن طالبان و در خطر افت شهیبد تر از هم ی. ولمیبدان

ستان نم چیه  نیکنند محکوم به مرگ اند. در ا ینم يرویطالبان پ نیاز د نکهیدانند و به ا یوجه آنان را از خاك افغان

   .شان وحشت بار بود يبرا خیتار يوالت ناآگاهانه اهمه تح نیحال ا

 يدانستند به کجا بروند. و به کدام خانه ا یشان ساخت. نم ریکردند طالبان آمد و غافلگ یکه تصور نم يدر لحظه ا 

 یمادر خطاب م یخود شــان تصــور کرده بودند. و خاکش را به بزرگ یاصــل يرا خانه ا نجایکه ا یپناه ببرند. در حال

 یبا هزاران مشکالت ساخته اند را رها کرده زندگ يمتماد انیهمه سال نیرا که در ا يردند. چگونه همه دار و ندارک

   .را از نو شروع کنند

 يا ارهیکمک به آنان ط يندارند. هندوستان برا ستنیز يبرا ییجا نجایا گرینشان گشته د یمگر؛ ناچارند و اکنون ب 

  .نتقال بدهد و بالخره همه رفتندفرستاد تا همه را به آنجا ا

  يمصــاحبه ا یونیزیتلو ياز برنامه ها یکیقوم با  نیمدار جوان ا اســتیســ "اریهنر" یپس از رفتن شــان هنر کل یول 

ــت و برا ــرح حال خودش و مردمش جمالت يداش ــم نم انیم نیکرد. و در ا یرد و بدل م یش ــود  یهرگز فراموش ش

صــداقت به خاکش به  شیها کعشــق وطن و از اشــ شیدر نگاه ها ت؛خیکه از فراق کشــورش ر یاشــک حســرت

 یینوا یدر پ نوایب نگونهیدر خاکت نا آشنا باشد و ا تتیهو گریشد. چه سخت است روزگار که د یم انیصراحت ب

   .يبگرد

ــان وداع گفتند  نگونهیکه از هراس مردن ا ياز دل دردمند ها يادیز يها تیروا نیا همچون ــور ش وجود تلخ با کش

که موفق به  يظالمان محکوم به مرگ شدند. و تنها آنها نیاز هراس آمدن ا يواد نیساکنان ا يدارد. در واقع همه ا

 زیشان ناگفته مانده است ن يدر دل ها يکه درد گریز دیصد ها عز ينبودند بلکه برا ریپذ بیفرار از وطن شدند آس

   .روزگار بود نیتر کیو تار نیتنگ تر
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  .سه رنگ ما را از اهتزاز باز ماندند رقیما را در بند و اسارت خود گرفته و ب يکه آزاد يروزگار آن
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   در بند ظالمان استقالل

دلهره  زیما ان چنان لبر يروز ها نیما اسـت. ا خیتار کیروز تار نیچهارم نیباز هم صـبح شـد. و ا شـهیتر از هم تلخ

ست که د يها شده ا شت بار  از درد و  زیو قلب لبر ي. باز هم با کنجکاومیاخبار را ندار دنیشنتاب و توان  گریوح

شفته حال صفحات مجاز یآ ستم و در  ست نکهیتر بودم؛ تا ا دیجد ياه دادیرو یدر پ يبرخا ستم که  کیاز  یبا پُ دو

   .در بند شده مبارك باد گفته بود برخوردم يرا، با نوا يسال آزاد نیصد و دوم کی

 نیاز ا یقبل افتادم که با خوشــ يســال ها ادیبود به  يکرد و اشــک از چشــمانم جار یرا خفه م میآنکه بغض گلو با

را تنفس  يآزاد نیدلنشــ يو هوا میرفت یم رونیشــب با خانواده به ب نی. نفس آزاد گرفته در امیکرد یم لیروز تجل

ستقالل در گوش ها نیریش يکرده و نوا سته ا يا سانداخت. هر چند  یم نیما طن يخ سه ها  یبا هزاران دلواپ سو و و

شـــده و همچون  کســـانیاکنون که همه به خاك  ی. ولمیبود يظاهر يآزاد نیبهتر دل خوش هم يفردا دی،اما به ام

ـــ ـــت يدر خانه ها ریاس ـــک ها اسی نی. باهممیما در بند هس و دل دردمندم رفته ،رفته به  يمدام جار يروزگار و اش

گر  انیجا به جا کنم ،تا ب کیبه  کیشــرح بغض ام چگونه واژه ها را  يم برادان یکه اصــال نم دمســر خور يویدیو

   .باشد ویدیو نیا يدرد دلم از تماشا

سر جوان  شور، ب ،یآن گاه که پ ستقالل ک سترداد ا سال روز ا شور ما را رو بایز رقیدر  سه رنگ ک  شیشانه ها يو 

که فقط چهار روز  یحاکمان ظالم یاش روانه است. ول ییایرو يایغرق دن سکلیبه سر با یانداخته است و با دلخوش

 رقیشده و ب نییکرده از موتر پا ستادیجوان موتر را ا يپسر بچه ا نیا سکلیشان شده است در مقابل با افتنیاز قدرت 

و  پسر مظلوم را با مشت نیشکل ا نیاندازد. و به زشت تر یپا م ریو به ز ردیگ یبا خشونت م شیشانه ها يرا از رو

   .کوبد یلگد م

ملت  یو همبســتگ ،یســه رنگ ما ،که نماد از وحدت، همدل رقیب نیاســت ا نیشــد روزگار ما و چقدر مت فیچه ح 

ست ول ست. و در  رقیب يرنگ ها يپارچه، پارچه اش کردند. واقعا دلم برا نگونهیاکنون ا یما شده ا شورم تنگ  ک

بام محوطه چار چنار  يکشـــور ما را از باال يبایز رقیدن طالبان بروز آم نیافتادم که در اول یعکســـ ادیلحظه به  نیا

   .نابود شدن ما چه دردناك است يلحظه ها نیانداختند و از اهتزاز باز ماند. و ا نیبه زم يجمهور استیارگ ر
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صه ها میها ایبا خودم در عالم رو  ساخته بود. ب يق شوش  شتم؛ دغدغه ها ذهنم را مغ  نیاحرکت در  ینبض و ب یدا

ــت ــرنوش ــت فکر م يدر نابود ينابود میدان یکه م یروزگار مبهم به س ــته ا یاس  یدردمند ول يکنم. و هر لحظه گذش

دانم به  یکشــم مختل ســاخته اســت.نم یروز که در آن نفس م نی. و ذهنم را ادیآ یم ادمیاندك به  يها یدلخوشــ

   .به خود گرفت اهیروزگار رنگ س يه اصفح يو نام ما از رو میباره چرا همه و همه را از دست داد کی

چشــمانم پاك نشــده  يروز را از خاطرم فراموش نکرده بودم و هنوز اشــک حســرت روزگار از حلقه ا نیا یناراحت

 يپاك شــدن نام ما از صــفحه ا يکننده ا قیکه تصــد يقلبم را تکه پاره کرد. واقعه ا يدردناك تر يبود،که واقعه ا

   .جهان است
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  نامم گم

ـــور ها نیهولناك، در ا ياهویه نیا در ـــ يجهان مملو از کش در  ریآزاد اما من در بندم، در بند خرافات ظالمان، اس

ــاخت. قدرت که همه چ يبرا يزیما چ یکه جز تباه یزندان به نام قدرت، قدرت ــهر و  یرا از ما گرفت و ب زیما نس ش

   .میهست هنیبنام م يکاروان سرا نیدر ا انهیآش یب

اش را به اهتزاز در  رقیما ب يها یدر قهرمان میتوانینم یکه حت یما ربوده شد، وطن تینامش از هو گریکه د یوطن آن

 يبرا تیهو گریچون د م،یزیخاموشــانه اشــک بر میزد و ناچار مینخواه ادیما را فر يقهرمان شــدن ها گری. دمیآور

ما به  يشــانه ها يما از رو رقیو زبر شــده و ب ریما ز تیهو کهآنگاه  میکه قهرمان بمان دیاصــال نشــا م،یندار یقهرمان

   .میهمت قهرمان بودن را ندار گریانداخته شد د نیزم

مسابقه  يکه برا يکه جوان مبارز یبه برد مان؟ در حال ازیچه ن گرید م،یو گمنام میندار یجهان بزرگ که نام نیا در

 دیشــا زیروزگار غم انگ نینبرد حاضــر شــد تا در ا يا گرفته بود و در خارج از کشــور به صــحنه یآمادگ یرزم يا

ش يبرا یلیدل شود ول زانشیعز یخو شور به م رنگسه  رقیکه با ب نیهم یب شت تر دانیک شد به ز ضر  شکل  نیحا

 رقیدور انداخته مانع اهتزاز ب شیشانه ها يرا از رو رقیشناسد ب ینم تیبه رسم يکشور چیافغانستان را ه نکهیا يبرا

   .جمع شدند نیما در ا

ـــوس در  گریاعتبارش را از ما گرفتند. د نگونهیا یول میکرد یکه تا امروز به نام مقدس مادر خطابش م ی! خاکافس

   .میو گمنام میندار یتیجهان رسم يجا جیه

 يا انهیاشــ یاســتقالل حت ت،یهمه دار و ندار ما را هو م،یباخت میطرف بود یاما ما که ب دندیقدرت گفتند و جنگ همه

ـــده نابود چیدر ه چیه گریما را اکنون د  میمانده ا چارهیخاك ما را به فنا دادند. آواره و ب دند،یما را دزد تی. هومیش

ماندن  ســتیبه نام ما ن گریکه د يدر خانه ا میا گانهیکه ب يدر شــهر اندن،م يبرا یلیو نه دل میرفتن دار يبرا ینه راه

   چه سود؟
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شت ان  دانمیکه نم یزندگ یپا در هوا در پ می. مانده امیندار ستنیز يبرا يشانه ابودن و کا يبرا ییجا گرید  سرنو

شاند؟ نه د ش يبرا ییو نه هوا میدار ستنیز يبرا ییجا گریرا کجا خواهد ک شه ا نی. در ادنینفس ک تنها  نیزم يگو

 .میریمیشده م
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  زیدل انگ بیفر

وابسته است، همه در کنار هم، همه دوا  نیزم نیا يا رهیکه در زنج يعضو کیاز جهان و  یبه عنوان قسمت افغانستان

   .است گرید کیدرد  يبرا

ظالمان شــده اســت و در بند حوادث روزگار غرق  يها روسیو ریدر جامعه درگ ماریکشــور همانند عضــو ب نیا یول

دردش  يمداوا ين براجها گرید يکمک از اعضــا ازمندیاســت. اکنون ن يشــده رو به نابود يوحشــت آلود يایدر

 يکه وعده ا یآن جهان یگذاشتند. حت امطلق تنه یکیاست. اما چه تاسف بار است که همه او را به حال خود در تار

   .راز آلود خود غرق است يایرا فراموش کرده به دن مانشیماندن داده بود اکنون پ

را در  گاهشیجا يرازیش يشعر سعد يه هاجهان که امروز اندك اندك واژ نیا يبرا يو چه شرمسار یچه اندوه 

   .که سروده است ی. آنچنانستین یدرد کس يدوا یکس گریسازد و د یجهان کمرنگ م

   گرندید کی يآدم اعضا یبن

   گوهرند کیز  نشیدر افر که

   به درد آورد روزگار يعضو چو

   عضو ها را نماند قرار گرید

   یغم یب گرانیکز محنت د تو

  یند آدمکه نامت نه دینشا
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 انیســود و ز یغم و در پ یشــهر ب نیاکنون همه به دنبال جهان درون خود شــان هســتند. همه از محنت و درد ا اما

ص شدند. حت يآرامش وجود ریخود و درگ یشخ ستانه وارد م يها يکه به عنوان همکار يروز یخود  شر دو  دانیب

ــدند، برا ــان تالش کردند و با آن همه قد يمنفعت خود يش ــتاوردرت بدون خود ش ــحنه ا يدس نبرد خارج  ياز ص

   .شدند

 زاتیکشور فرستاد،و ده ها نوع تجه نیبه ا یدر جهان هزاران سرباز نظام ینظام يروین نیکه به عنوان قدرتمند تر ناتو

که عمر  یشــکســت گروه یدر پ يمتماد انیمبارزه در کنار مبارزان افغان جا گرفتند و ســال يبه همراهش برا ینظام

سپر شان شت  سرد يبرا یو نان دنیشنو يبرا یکرده بودند؛ آب يرا در کوه و د شتند، در  سوزان  يها يخوردن ندا

ـــتان ـــنگ ها يد،رویبار یکه برف م یزمس هزاران  یمبارزه با قربان نیا یول دندیخواب یم ابانیب يکوه و خار ها يس

   .. راه شان را گرفته رفتندافتیماند و خاتمه  جهینت یسرباز ب

در طول  یگاه چیکه گروه طالبان ه يا شرفتهیپ زاتیو قدرت تمام و آن همه تجه ییاست که ناتو با توانا نیسوالم ا 

   بودند چگونه به شکست مواجه شدند؟ دهیشان ند یزندگ

مقابله با آن؟  ياست چه برسد برا لیجهان  ها يهمه قدرت که نامش برا نیسال تالش کرد. با ا ستیب کایآمر اهمی 

از فتح و به دست آوردن حکومت از  يبه نام طالبان آمدند، و با شاد یشکست گروه کوچک يسال قبل برا ستیاما ب

شتند و  چیکه ه یسال مبارزه به همان گروه ستیسلطه طالبان دوباره پس از ب بودند،  يگروه چند هزار نفر کیندا

ــت در تار نیتر نیننگ نیمبارزه را باختند و همه را رها کرده رفتند. ا دانیم ــکس ــور همچون  نیقدرتمند تر خیش کش

   .خواهد بود کایآمر

شوش م کایسوال دوباره در قبال امر نیا یول الزم چگونه  يها ییهمه قدرت و توانا نیبا ا کایکند. آمر یذهنم را مغ

  رفت؟یباخت را پذ یکوچک یدر مقابل گروه

و نظام  زنندیشان حرف از قدرت و قدرتمند بودن م یاسیس ياکه در واژه ه نیو چ هیروس يها استیس انیهم با ب ای 

س شینما يکنند و برا یخطاب م یجهان را به نفع خود چند قطب شان در  ستیقدرت  ست اول را بلند  يها ا جهان د

اسارت ها گشته است و در بند  ریشان اس يقاره ا بهمجوار، قل بایخودشان کشور تقر يکنند و اکنون در قاره ا یم

   .درد ما يبرا يحق ما شدند و نه دوا يبرا يخاموش نشسته نه صدا یمان قرار گرفته است. ولظال
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بکشند و  شیبه نما ایخود را در جهان آس یرا داشتند تا قدرت واقع ایاز آس کایرفتن آمر يها که همه اصرار برا نیا 

ـــوال ببرند ول ریرا ز کایقدرت آمر ـــخن اش دروغ محض بود به چالش ک یقدرت واقع نیا کایبا رفتن آمر یس ه س

   .بودند وجود ندارد دهیبخش دیام ایسال به آس مهه نیآوردند و ا یکه آنان به زبان م یقدرت گریشد. د دهیکش

به عنوان بشــر  يقدرت شــان و نه به همکار شینکردند. نه به نام نما يکار چیکه ه میدیو د میما تماشــاگر شــان بود 

ــت ــ ،یدوس ــتند. مثل ا يط نظاره گر نابودفق یهمه در خاموش بود و قول  يهمه حرفش از همکار هیکه ترک نیمان هس

جوانان مظلوم افغان که  نیافغانستان، در جنگ آتش متخبر تسلط طالبان بر حکو دنیاز زمان شن یداده بود ول یدوست

ــور نیبودند را از راه زم هیدر ترک ــتاد. کش ــتان باز پس فرس ــ يبه افغانس ــلمان شیو نوا تیالمکه حرفش از اس  تیمس

ــت. و برا يبرا هیگفت آغوش ترک شیها هیانیاردوغان که در ب يبود،آقا ــلمانان باز اس ــور ها يمس ــ ياتباع کش  ریاس

 يداد. ما هم از همکار یســر م يو اســالم پرور یمســلمان دوســت ادی. و آغوشــش را باز کرده فرمیده یم هجنگ پنا

ـــت میمطمئن بود شیها ـــان يبو شی. چون وعده هامیو اعتماد کامل داش دانم حرف جز  یاکنون م ی. ولدادیم تیانس

   .دروغ محض نبود

است و نظاره گر تمام جهان  یکشور ها سازمان ملل متحد که حرف اولش حقوق بشر دوستانه و بشر دوست نیا مانند

ست. چرا توجه نیدر ا ساله ا ستان نکرد؛ با تمام بزرگ یم ضاسازمان و همه  نیا یبه افغان  کیمتحد اش که هر  ياع

دوستانه هستند. چگونه توانستند چشم شان را بر  شرقدرتمند و در همه حال مجهز و آماده بر مداخالت ب يکشور ها

ــازمان ملل متحد که هنوز پ نیا يرو ــر اش ببندند. س ــور و بش ــ برالیل رویکش ــت  یدموکراس بر  دیمکتب تاک نیا"اس

کنند و  یمداخالت خود را آغاز نم لیدل نیبه کدام  "دارد يو بشر یت انسانحفظ کرام يمداخالت بشر دوستانه برا

صول ا هخود ک نیا ضع نیسبب نقض ا  دگاهید نیا يبرا یشود ،پس نقد بزرگ یسازمان م نیقدرت ا فیمکتب و ت

   .خواهد بود روانشیو پ

ستان م یحال هر گاه حرف نیا با سم نیشود تمام طرح ا یاز افغان شناختن ا تیسازمان به ر ست. نم نین  یحکومت ا

با ما  يهمکار يبرا یطرح مســتحکم نیاســت که ا نیدرکم ا یکند؟ ول یرا دوا م يعمل شــان چه درد نیدانم که ا

   .ستین

 شیبرا لیدل نیآورند؟ به کدام ینم انیبه م یکرده چرا حرف یاو چشم پوش يها انتیو خ یمنوال از فرار غن نیهم به

که در  انتیخ نیالملل، داد گاه عدالت کجاست؟ چرا با ا نیدهند؟ محکمه ب یرا م ستنیتقل زاجازه آزاد بودن و مس

 نیاز ب يشــده و انســان ها ختهیر يپاســخ خون ها راکنند؟ چ یملت بزرگ مرتکب شــده او را مجازات نم کیحق 



سولیر عالمتاب   ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بوف   يآوا ینترنتیکتابخانه ا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

صل يرفته ا ست را نم یاش غن یکه عامل ا سد؟ چرا برا یا ص يپر سبب خ یشخ  ییجا شیها انتیکه در جهان به 

  دهند؟ یم ستنیندارد اجازه آرام ز

 ییآشنا يدست ها ز،یتمام سخنان بشر دوستانه و مهر آم قتیاست که در حق نیها ا یهمه چرا، چگونه، چ نیا پاسخ

   .ستین شیدروغ محض ب انیجهان و جهان نیا ياز سو

که در مقابل شـــان همچون  یگروه کوچک در مقابل یول یو ســـربازان کاف زاتیهمه قدرت مندان جهان با تجه نیا 

نبرد  دانیدر م قتیاست که آنها مبارزه نکردند. در حق نگونهیدر اصل ا یخوردند. ول ست،شکستین شیب يمورچه ا

 شیقدرتمندان نما نیشد و ا دیشه چارهیو ب مظلومکه به نام جنگ هزاران افغان  ينخواستند بجنگند. در همه سال ها

شتن دنیکه از جنگ همه سازمان  نیقدرتمند و ا يکشور ها نید. همه دروغ محض بود. وگر نه به هر شکل ممکن ادا

با استفاده از زور بر آنها خواست  دنیبدون جنگ ایکن کرده نابود کنند. و  شهیگروه را ر نیتوانستند ا یقوتمند م يها

ما  يبرا فیح ی. ولمیداد یهم نم یقربانگونه  نیهمه مدت ا نیکنند. در ا لیتحم شـــانیمردم افغانســـتان را برا يها

س يآب به گلو میشد داریآنگاه که ب م،یدادند تا به خواب برو نیریش يوعده ا  بیبود و آن وعده ها جز فر دهیما ر

  .نبود شیب يزیچ زیدل انگ
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  نوایب

ستان و مردم ب یوضع کنون دنیلحظه با د هر ستان، به  چارهیافغان در  میها یکه در زمان کودکافتم  یم يشعر ادیافغان

   .شعر دارد نیبا ا يادیمجله خوانده بودم، داستان امروز ما هم مطابقت ز کی

                           ییبه گوشه ا دمیگذشتم و د یاز ره يد

   به پا بود اهویستاده اند و ه یخلق

                              ست؟یچ يتجمع و غوغا برا نیا گفتم

   گدا بود ریبهر مردن پ گفتند

                             او؟ ستینام دارد و فرزند ک یچ گفتم

   بود نوایپسر ب نوایب گفتند

                                     امد و گفتم شناختم دهیبه د اشکم

   ما بود زیچ یبرادر ب نوایب نیا

  (شاعر؟)

  .وضاحت بدهم نیزگار کشورم را چنرو نیخواهم داستان ا یسروده م نیبه اساس ا 

ــور بزرگ ياز روزگار يروز ــد. روحش را نابود کردند و قلبش را از تپش انداختند.  یکش ــتان در بند ش به نام افغانس

 نیا ياز مرگ ابد لیهول آسا گشت. همه ها ياهویمبدل به ه یشگینماند. آرامش هم یاش باق نهیدر س ینفس گرید

   .کشور بزرگ شده اند
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ساله اش،شجاعت و دل خیکه تار يشهر  اکنون از پا  ی. ولدیکش یرا به رخ جهان م نیسرزم نیمردم ا يریپنج هزار 

 شی. همه رفتند و تنهاسـتین دیخاك قابل د نیا ياز آن همه قدرت و شـجاعت برا ينشـانه ا گریدر آمده اسـت و د

شتند. حت ست بودن و در کنار هم ماندن م يآنها یگذا شهروندان خودش که همچون  یزدند. حت یکه حرف از دو

ــت وقت ــخت اس ــده بودند، او را ترك کردند. چه س ــ یفرزندان در دامانش بزرگ ش ــت کس در  یکه او دردمند اس

  .ستیکنارش ن

. شوندیکند. همه رهگذرند و رد م یبلند نم شیاو را از جا ياحد یول ردیم یجاده م يکه در گوشه ا ينوایهمچون ب 

 نیآمرزش بخواند. ا يدعا شیبســازد و برا يقبر شیکه برا يزینماز جنازه بخواند و نه عز شیبرا را دارد تا ینه کســ

دارد که  يزیشــود.نه عز یمطلق کم ،کم نابود م ییدر تنها نیزم يدر ســراســر جهان به کناره ا نوایمانند ب زیکشــور ن

   .که همدردش شود يبجنگد و نه غمخوار شیبرا

سوس که ما آوارگان ا  شور ب نیاف ست نوایک سمیکن یرا تجربه م يو در به در ییهمه تنها نیو ا میه تا  میدار ی. نه ک

. مییشده ا يو رو به نابود نوایهمه ب ،یزندگ یما پاسخ بدهد. همه آواره در پ ادیکه به فر یدرد ما را دوا کند و نه دولت

   .میتهس نوایکشور ب نیشهروندان ا انینوایما ب

ست چه جفا ياره گر نابودکه نظ یجهان نیو ا  شان ما را دل خوش  یبزرگ يما ا در حق ما کردند و با دروغ محض 

   .آرامش خود رفتند یما گذاشتند و همه در پ يتنها نگونهیا ریساختند و در اخ نیریروزگار ش

زند.  یرا رقم م يدیجد خیما تار میروزگار ما برآمده و در تقو خیاست که از دل تار يمعجزه ا زیچه اسرار آم یول 

 يدیهمه نا ام نیشــود در دل ا یم يدیهندوکش  ام يکند از فراز کوه ها یطلوع م يدیخورشــ یکیتار نیا انیدر م

  .ما درمان شود يو بر زخم ناسور قلب ها نوایشهر ب نیبشود بر ا يها؛ تا نوا
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   ها يدیدر پس ناام دیام

ــت،   ــرنوش که  يلقمه نان. لحظه ا کی يدر انتظار برا يگریفرار، د يبرا یبه دنبال راه یکیهمه محبوس در گرو س

 يبرا يدیام گریکه د يشهر را فرا گرفته، لحظه ا يوحشت بار يشده اند. غوغا مهیو همه سراس ستین يدیام گرید

ده کرده کشور را تحت تسلط خود قرار دا يشرویپ انشان هستند و طالب يا ندهیآ ي. همه در هراس برامیندار ستنیز

همچون گوهر  یبخش؛ جوان دیام يلحظه ا بایچه ز یما خفه کرده است. ول يما را در گلو ياند و دست روزگار نوا

سپ ز ياز دل کوه ها ابینا سوار بر ا شکوه رهبرانه قد علم کرد و چون ر بایهندوکش  ش شهیبا  شان خور بر  دیدرخ

   .دیما تاب يها يدیمبهم و ناام یکیتار

صدا زیبا قلب لبر یجوان شمانش نگاه ،يآزاد ينوا شیاز مهر وطن؛  شجاعت و دل یچ شنا يریاز   دیبخش ام ییرو

شد. و نقطه ا یزندگ شن يما  شور ما نما یرو شه ک دوباره روح ما را لمس کرد. او به مبارزه  دیساخت. ام انیرا بر نق

ــدا ــد برا يآغاز کرد و ص ــت و براکم کم نابود ما  يدیکه نا ام يما، در لحظه ا يآزاد يش قلب  يکرده بود برخاس

   .را رقم زد يدیجد خیکشور ما تار يما تپش و بر جسم ما روح شده، و برا يها

کشور  نیشجاعت پنج هزار ساله ا خیما است. و اکنون تار خیتار ينقطه ا نیتر بایاحمد مسعود ز یستادگیمبارزه و ا 

شجاعت دل ي. او نمادشودیباور ما م ستان ریاز  شته ا مردان افغان ست. او همچون فر سمان يا از  يوجودش ذره ا ،یآ

باشد  ییها روشنا یکیبر تار د،یها ام دیدردمند دوا، بر ناام يادل ه يآمد تا برا ایاست. به دن نیزم يوجود خدا بر رو

   يآزاد يشد به بلندا يما صدا يخسته ا يو به گلو

   .خواهد شد زروینخواهد شد، قهرمانانه و شجاعانه پ میگاه تسل چیه او

   

   جاسوس
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 يها و بلند انوسیشــان همچون موج خروشــان ابحار و راز دل اق ریجبهه مقاومت در کنار رهبر صــادق و دل نیمبارز 

صادق  نیا يا نهیس دنیتوان در دهیدست دشمن خشک یچاك کردند ول نهیکوه ها قد برافراشته و در مقابل دشمن س

شه و  شت. از هر گو شور را ندا شجاع و دلمردان ک شانه ایکنار جوانان  ستر راحت خواب و  ير خانه و کا خود را، ب

 یکیاحمد مسعود رهبر جوان ما  يشان را ترك کردند و مقاومت گرانه با نوا يخانواده ها یهموار دور هم يسفره ا

   .شدند. و سر به سنگر افروختند

ستیچه ز  شه ا يمطلق نقطه ا یکیتار نیما در ا زانیهمه عز نیکه ا با ساختند. هر چند  نیا يرا در نق شن  شور رو ک

ست ا یلیخ یکوچک ول شنا نیبا عظمت ا ستارگان که برا ؛ییرو شنا يهمچون  معلوم  ياش همانند نقطه ا ییما رو

صور م یم ست اما در واقع به مراتب بز میکن یشود، و ت شان تر از د رگترکه کوچک ا ستند و  اراتیس گریو درخ ه

   .شده اند بخش کائنات ییروشنا

. هر کند شـهیکشـور ر نیتپد و با تمام وجود در تالش اسـت تا در تمام نقشـه ا یتند تند م ریگونه نبض پنجشـ نیهم 

شن سارت رفتن تعداد  ریطالبان، مبدل گشتن پنجش فیجبهه مقاومت، تضع يروزیپ دنیروز  به گورستان طالبان و به ا

ـــا يادیز ها را قطع کرده  لفونیت یارتباط نیل یقبل از آغاز جنگ آب و نان و حتبود. با آنکه طالبان  ندیطالبان خوش

س سنه قوتمندانه جنگ ینتواند. ول ياریآنها را  یبودند. تا ک شکم گر ش ي. و خبر هادندیبا  انداز گوش  نیرا طن یخو

   .کرد یطالبان را کم کم نابود م هیما ساخته،روح يها

ـــت  يروزیپ يهمه برا نجایا  طلبند.  یقهرمانان از پروردگار مدد م يروزیپ يبه دعا بلند کرده و برااحمد جوان دس

 قیتوانســت و معلومات دق یبه جبهه مقاومت تماس گرفته نم یکســ نکهیا لیبه دل نیدشــمنان دو رو و خائ نیا یول

 يدیو امخود را از دست بدهد  يا هیروح چارهیب تشدند که مل نیپخش کرده در تالش ا نیدروغ عاتینداشتند، شا

ست دوباره به هم بر يبر قلب ها نیکه مبارز ش يها تیوال گری. و دزدیما زنده کرده ا صدا با پنج به مبارزه  ریکه هم 

   .شده از مبارزه دست بردارند دیبرخاسته است ناام

ست خورده وال یپراگن عهیشا شک سعود و جبهه مقاومت  ش تیکردند که احمد م سلط طالبان در آمد. چ ریپنج ه در ت

در  یساخت. ول یروح ما را خسته تر م ،یساخت و ناراحت يبود که در آغاز صبح اشک چشمان ما را جار يخبر بد

صدا يریلحظه ها د نیا انیم سعود با  شته بود که احمد م ست بایز ينگذ داد که  نانیها به همه ملت اطم یو مملو از را

شر رساند. و گفت ا ریجنگ با طالبان در پنجش تیاز واقع يها ویدیطالبان به شکست مواجه شده است ، و  نیرا به ن

   .ما است يا هیروح فیتضع يفقط توطئه دشمن برا
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س دوباره گروه جوان و مبارز  نیپروردگار با ا يمددگار يما زنده شد. همه در دعا برا دیها بازگشت و ام نهینفس به 

سته اند و مدام طلب کمک م سکه را نیکنند. طالبان از ا یبرخا ستیه خود را گم کرده بودند و با   يا بندهیفر يها ا

که  يمســتحکم و رهبرانه ا يگشــتند تا دام ها يتر يپالن قو یپ ندازد،دریرا به دام خود ب یکی چیشــان نتوانســتند ه

  .زندیاست را به هم بر ختهیشکست شان ر ياحمد مسعود برا

س نکهینبود جز ا يزیپالن چ نیا سو گروه جبهه مقاومت در کنار رهبر جوان ما  انیو مبارز در م را به نام فدا کار یجا

 يکه آقا يدســت شــده و از دام ها کیبا طالبان  یمل نیناجوان، نامرد و خائ نیبود که ا نیاحمد مســعود جا دادند. ا

بروند.  شیسبب شد کم کم طالبان دام ها را دفع کرده به پ نی. ادکرده بود به طالبان خبر دا يزیاحمد مسعود طرح ر

   .طالبان شد يشرویدر جنگ داد. و منجر به پ يادیز انیوضع جبهه مقاومت قربان نیو با ا

ـــ نیا یول گروه توانمند به عقب نخواهند  نینکرد. و هرگز هم ا ینیعمل طالبان جبهه مقاومت را وادار به عقب نش

ــهیتر از هم يبار محتاط تر و قو نیرفت. ا ــااهللا که  ش ــده انش ــحنه ش ــوارد ص نه بلکه در تمام  ریطالبان را تنها در پنجش

و کائنات درخشان  اراتیرا مبدل به آفتاب، مهتاب، س نکوچک درخشا يافغانستان به شکست مواجه کرده ستاره ا

   .نخواهد ماند نیشدند بر زم یجنگ ها قربان نیکه در ا دانیتر خواهد ساخت. و خون شه
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   حق دیشه

پسر  یدشت میکه همه را شوکه کرد و ناراحت ساخت، خبر مرگ فه يخبر نیما؛ اول يهادوباره در قلب  دیاز ام پس

سخنگو يخاله ا سعود و  ساخت. ا نیجبهه مقاومت بود. ا ياحمد م سوگ وار   يبرا یبزرگ عهیضا نیواقعه همه را 

ستان بود. و دردناك تر سوزاند. ول نیجبهه مقاومت و ملت افغان شه نیبا ا یشهادت که قلب همه را   دیهمه درد ها، 

ـــهیحق در راه جهاد وطن و حفاظت از خاك هم ماند و ماندگار خواهد بود. او هرگز نخواهد مُرد و  یبر حق م ش

شجاعت و  ،يقوتمند ،ینماد صداقت، اخالص، پاك دل یدشت میسر زبان ها خواهد ماند. فه دانینامش جاو شهیهم

   .است شیهمسان ها يپر توان برا يبوده، الگو ایدن مردم يو برا خیدر تار کشورجوانان  يبرا يریدل

 دانیالگو و قهرمانان جاو یدشت میهمه آنها همانند فه یشد ول شتریگروه ب نیا انیتعداد شهدا در م گریپس از د یکی 

ــرزم نیا ــتند. ا نیس ــجاعت و دل يها نماد نیهس ــاله ا خیتار يمرد ریاز ش ــت. اما در م يپنج هزار س همه  نیا انیماس

صفحات مجاز يعکس ها شهدا يکه در  مبارز که در راه جهاد  نیجوان تر يشد دلم برا یم بدلراه رد و  نیا ياز 

ــتهیگروه پ نیدفاع از خاك خود با ا يبرا ــر بچه ا وس ــهادت پس ــد. ش ــاله ول 13 يبود تکه پاره ش با قلب بزرگ  یس

 یاز بابت شجاعت و مردانگ گرید يت و از سوما گذاش يبر دل ها يسو با شهادتش زخم ناسور کیاش از  امبرانهیپ

 يابر مرد ها يخواهد شد،و حس غرور برا انیاز همه زبان زد جهان شتری. او بدیخاك ما بخش ياش شرف و غرور برا

   .تر خواهد ساخت نیریخواهد شد، سر ما را بلند کرده و لحن ما را ش انیروزگار ما در مقابل جهان

کشــور  رانیکه ا يبه همه جهان ثابت شــد. به حد قتیحق يامروز در صــحنه ا نیو ادالن اســت؛  ریدره شــ ریپنجشــ

سا ست ما برا هیهم ستقبال از ا يو دو سان زم نیا ش ياز محله ا يکوچه ا نیابر مردان خرا سم ریخود را به نام پنج  یم

   .روزگار سرد ما است نیدر دل ا دادیرو نیباتریز نیکرد. و ا

 نیا دنیکند و کاغد توان به دوش کش یکه نوشتنش بار قلمم را گران م يمگو ها؛ گفته ا همه بگو نیا انیدر م یول 

 يو برا دندیجنگ یامر اهللا صالح؛ در هنگام که م يبرادر آقا ر،یدر پنجش يدرد را نخواهد داشت. شهادت بزرگ مرد

شمن هر لحظه ب س اب یدر تالش بودند. ول شتریمقابله با د ش يشرویکه توان پ يا نانهیخائ يها سهید  يرا برا ریدر پنج

ش جادیشان ا س دهیکرد. همه گروه مقاومت از هم پا شدند و در پ یبه هر طرف یشدند. هر ک مقابله بودند.  یپراگنده 
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 يایجوخواســت به طرف کابل حرکت کرده؛ تا  یامر اهللا صــالح که از او جدا شــده بود. و م يبرادر آقا انیم نیدر ا

 يا مهیدر ن یبا خود ببرد. ول ریبه پنجشــ یکرد به کابل آمده گروه کمک یتالش م دیاشــد و شــااحوال خانواده اش ب

ــت طالبان افتاده، و ا ــ نیراه در دس ــان م نیتر انهیظالمان به وحش ــکل که دل ش  نیکنند.هم یخواهد او را نابود م یش

   .کردند يشرویشان پ يها انتیو خ یوسبرده و با جاس نیجبهه مقاومت را از ب ریگونه هزاران مبارز جوان مرد و دل

صورت برا  شت بر يشهدا يبه هر  شان در تار امرزدیو خداوند آنها را ب میرا خواهان نیما به شجاعت ما با  خیو نام 

صبر جم نیخط زر شهدا  شد و به بازماندگان  شته خواهد  هر  يروزیجبهه مقاومت پ نیمبارز ي. و برامیخواهان لینگا

 يآزاد يمردان ما حماسه ا ریدل نیا يکه روز میهست مئنزود تر در سراسر کشور خواهانم. و مط و هر چه شتریچه ب

  .ما را خواهد خواند

شهر پر یها .در کابل چ یستادگیجنگ و شور ها، مبارزات و ا نیا انیدر م یول سانه ا يها يخبر است؟ کابل   ییاف

   .کابوس دشوار است نیدل شده و راه برون رفت از ادر آن اکنون به کابوس مب انیرو يپر نیا یاست که زندگ
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  یتمام نشدن کابوس

   کرد؛ فیتعر نیاز دختران جوان شهر که داستانش را چن یکیدر دل کابل و از قلب  یهولناک يا قصه

 ییکه روشنا یکیروز هاست. تار نیدر روشن تر یکیهمه تار نیهراسم. ترس من از ا یدر دل شب نم یکیاز تار من

که  ی. منزمیو برخ میهمه کابوس به در آ نیندارد و همه ســراپا کابوس اســت. من اما مات و مبهوتم چگونه از عمق ا

 کیشــب تار نی. در اراندیمیروحم را م يدیاس و ناامیســقف خانه ام  ری. در زســتیامن ن میخودم برا يخانه ا گرید

تماشا؟ آنگاه  نیا انیم یه آسمان و ستارگان، اما چه تفاوتاطاق ب ياز پنجره ا ینگرم و گه یگاه گاه به سقف خانه م

  .است و مبدل به کابوس هولناك گشته است کیهمچون زندان تار میبرا ایکه سقف خانه و آسمان دن

از  دانمی. نمیزندگ يبایز يها ایبلند و رو يغرق در آرزو ها میها ینوجوان يایاز عالم و در دن خبریسالم است ب 16 

خود در کنار خانواده  يو مرا سرگردان ساخته، توان بودن در خانه ا کیکه شب و روزم را تار یکابوس نیکجا شد ا

 ینوجوان نیدارند و در ا ینییدانم چه رســم و آ ینکرده ام نم توجه رونیخودم به جهان ب يایام را ندارم. من که از دن

س سته ها ریمرا ا ست نیا ؟ی. به چه جرمسازندیخود م يخوا با قدرت و  ینوجوانم ول یلیو هنوز خ ستیخودم ن خوا

ـــانیا يبرا لمیخواهند مرا به جبر به عقد خود در آورند. فام یزور که دارند م نام قدرت  اب یجواب رد داده اند. ول ش

 گرید المی. خمیپنهان شو ییفرار کرده جا میساخت ایکه با هزاران رو يترسانند و مجبور مان ساختند از خانه ا یمارا م

شته به تصور رو افتمی ییاز آفت و کابوس رها نکهیراحت بود تصور ا ام  ندهیآ يها ایشب راحت سر به بالشت گذا

   دادمیادامه م

و با  افتهیرا در میهمه حکومت از آن خود شان شده دوباره رد پا نکهیشده و با ا شتریقدرت شان ب نکهیاز ا خبریب یول

ـــت آ یمتواتر در پ يها دیتهد ـــتند. منبدس  نیاز ا يزیو چ زنمیام قدم م یکودک يایکه هنوز در دن یوردن من هس

ـــوار نم یزندگ ـــاخته و زندگ گریبار د کیرا  میها ای. رودانمیدش  يرا در پنهان خانه ا یمبدل به کابوس هولناك س

ــده و مثل مجرم در خانه ا يحرام کردند. باز هم از خانه فرار میروزگار ما برا ــتما  کانینزد يش و اکنون  میپنهان هس

ــت یزندگ یآواره ام در پ ــرنوش ــ یکه نم یو به دنبال س ــارت در  د،یدانم آخرش به کجا خواهد رس مرگ پس از اس
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ـــت  ـــم  يمرده ام، روح مرده ا گریحال من د نیبا ا یدانم ول یدر بند بودن؟ نم نگونهیا ایجاهالن  نیادس که با جس

   .ند اسارت باشددر ب ایتواند فرار کند و  یناتوانش فقط م

  ...دنینفس کش یدر پ میبر حال ما که چه ناچار يوا
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  آواره

 میبرا اهیســـ يا ندهیروزگار و آ يوحشـــت بار يقصـــه ها وارشیبرم که در و د یبه ســـر م یمطلق اطاق یکیتار در

ـــور  االتمیدهند. درخ یم شینما میبرا کیرا همچون زندان تار ایکند. و دن یم تیحکا  نیکنم بدبخت تر یمتص

 يافکنده است. که ناگهان صدا هیمن سا یگزند يها ییبر سر روشنا اهیمن هستم، فقط و فقط ابر س نیزم يانسان رو

   .دیچیما، از گوشه و کنار پنجره رخنه کرده به اطاق پ واریدر به د ي هیهمسا ونیزیخبر ها در تلو

ه خانه و کاشانه خود را در جنگ ها ترك کرده به کابل آمده اند. ک یبود، آنان اتیاز آوارگان وال دمیکه شن يخبر 

 يوحشت بار يها تیحکا يایشان گو يغم زده ا ي. فقط دل هاستنیز يبرا یخوردن دارند و نه سقف يبرا ینه نان

   .ظالمان است نیا ياز خشونت ها

 یدردناك زن يقصه ها دنیبا شن یول ستین جنیآکس چیدر آسمان ه ایبود گو ریاطاقم را باز کردم؛ هوا دلگ نیکلک

کرد.  یم انیدردناك اش را ب تیو اشک حکا ادیبا فر یرا بسته کرده بود،ول شیکه بغض گلو یهوا تنگ تر شد. زن

شن ستان رنج بار مادر دنیچه دردناك بود  شا يآن دا شده بود. او م انهیمجبور به ترك خانه و آش نکه از بدخ  یاش 

خواســتند دختر خانواده را با خود  یشــان وارد شــده م يکه در دســت داشــتند با زور به خانه ا یگفت طالبان با تابوت

ستند. دختر ب نیبود تا مانع ا ستادهیببرند، پسر خانواده که در مقابل طالبان ا را در  اهپن یکار شان شود ،و را به گلوله ب

س يبال نکهیخانم از ترس ا نیتابوت انداخته با خود بردند. ا سر و دخترش را  دیایاش ن گریر دختران دبر  درد و داغ پ

اش را ترك کرده و به کابل فرار کرده بود، مثل او، مردم  انهیبه دوش دل درد مندش انداخته بدخشـــان، خانه و آشـــ

 يطالبان به ترك خانه ها يهم به جبر از ســـو ایشـــان  يو بچه ا دخترجنگ، بردن  يریاز هراس درگ يادیز چارهیب

ـــان مجب ـــده به کابل فرار کردند. در کابل از اش ـــتند ناچار به رو يبرا يجا نکهیور ش پارك ها و باغ  يرفتن نداش

سر ش يخود را پهن کرده رو يها،رو ستند. نه فر ش سقف ،ینه آب و  نان ،یآن ن سنگ یزندگ ،ینه  بر  را ینیکوله بار 

   .ملت گذاشته که توان حمل کردنش را ندارد نیا يشانه ها يرو
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که در  یکرده بودند. آنان يکه عمر شان را در کوه ها سپر انیشد. وحش یقدر خالصه م نیاش مشکالت به همک يا 

مقابل شــدن با  دند،بایچیپ یچادر م يخودشــان را در هفت ال يبودند و زن ها دهیرا ند يشــان زن و دختر یزندگ

شکل بر تعداد دختران و زنان در پارك ها  نیتر انهی. به وحشدندیجاده ها د يکه زنان و دختران را رو تیوضع نیچن

 انیخاك شدند و نه جهان و جهان نیوارد ا یو عدالت خواه یکه به نام امارت اسالم ینه حکومت یتجاوز کردند. ول

ــ چیه ــد و مجرم یکس ــان نش آوارگان  نیا يبرا یامن يهم جا ایکرده مجازات نکردند. و  دایرا پ نیداد خواه حق ش

   .آنها را به حال خود شان رها کردند. دندندا صیتخص

 یدرد ناك که در تصــور ما نم يروز ها، قصــه ها نیا خیاســت تار اهیروزگار و چقدر ســ نیدرد اور اســت ا چقدر

که  میهست دنینفس کش کی یخانه در پ یدهند،آواره و ب یما م يبرا م،ییرا که مرتکب نشده ا یجرم يگنجد. جزا

  .تنگ شده استما  يها نهیآن را هم درون س

ش يها به جا یآوارگ نیا باالخره س دیک سرا  شتریرا ب دانیرفتن، ازدحام در م يبرا یمگیکه روز بعد از آمدن طالبان 

و رفتن و  ارهیبه ط یابیراه  يسرك ها مانده بودند. در تالش برا يبه رو انهیخانه و آش یکه ب یمردم شتریساخت و ب

حال بار ها و  نیساختند. در ا شتریو ازدحام و دغدغه ها را ب بردندهجوم  دانیر مآفت بودند. به پشت د نیاز ا ییرها

باور نکرد و  یکس یکه خطر انتحار وجود دارد ول دیدور شو دانیشان هشدار داده شد که از پشت در م يبار ها برا

س کی چیه شته عز يخون بار يایانفجار رخ داد و مردم غرق در نکهینداد. تا ا رییخود را تغ ریم شان  يها نیرت زیگ

    .را از دست دادند
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   خون بار کابل يایدر

ســال  ســتیظالمان و ســتم کاران روزگار ب دیفرار، فرار از ق يبرا مهیوحشــت همه جا را فرا گرفته بود. همه ســراســ 

ـــد و همه جا را تار گریبار د کی خیقبل،تار ـــته در پ یکیتکرار ش  یفرا گرفت. همه از تجربه تلخ روزگاران گذش

خود را  زیعز ینبود. هر کس دنیخواب يبرا ییخوردن و جا يبرا یکه نان اهیهستند. آن روزگار س ییرها يبرا يدیام

ــت م ــمانش در اثر پرتاب راکت ها و گلوله ها از دس ــوز که در کوچه،  يدادند. جنگ ها یدر مقابل چش خانمان س

   .کرده بود يخون جار يجو کوچه شهر

از وحشــت به وجود  ریتصــو د،یگنج یشــد. آنچه که در باور ما نم یدوباره تکرار شــود ول خیتار میکرد ینم تصــور

ـــته از جنگ و در پ يمملو از آدم ها ییهوا دانیآمده در کابل جهان را تکان داد. م ـــت آوردن آرامش  یخس بدس

آرامش و   دیرفت همه به ام رونیب دیدر ام همهنبود.  دانیداخل شــدن به م يبرا یبود که راه يبودند. ازدحام به حد

از جنگ ها، کودکان در  ریکهن ساالن دلگ ،يکاریب يزنده ماندن به دنبال ترك وطن بودند.جوانان خسته از رنج ها

آرامش  يچه وحشــت بار اســت که برا ی. ولندیجو یفرار م يبرا یشــان. همه راه يا ندهیهراس از ســرنوشــت و آ

   .کنند یرهسپارت م يآرامش ابد يبه سو یول یکنیتالش م

برجا گذاشــت و در اطراف فرودگاه کابل  یکمتر تکرار شــده بود،صــدها کشــته و زخم خیکه در تار يقو انفجار

شه يخون جار يایدر ستند، ذلت و خوار یرا نم يجنگ و در به در گریبود که د نیا دانیکرد. جرم  سته  يخوا خ

شان بود که اشان  يا سال رامشآ نیساخته بود. آنان به دنبال آرامش بودند که حق  شده  یمتوال انیاز انها در  گرفته 

  .بود

ـــب ییایدر ـــته جمع هیکه پر از خون و ش ـــده بود. آنان یگور دس حمله را  طرح کرده و انجام داده  نیکه ا یادم ها ش

اتفاق افتاده  خیکه در تار ستیروزگار نیتر کیو تار نیسخت تر نیا یدانم؟ ول یخوابند.نم یاند،چگونه راحت م

ما را گرفتند.  يرا از ما گرفتند؛ صلح، آرامش و آزاد ادرد در دل بشر است. همه دار و ندار م نیتر نیسنگ نیاست. ا

   .است ییجهالت در عصر دانا نیبزرگ تر نیساختند و ا میتیفرزند و هزاران فرزند را  یهزاران مادر را ب
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ـــاختند،  ي. و در بند افکار جاهالنه امیخود در آرامش بمان يدر خانه ا میبر حال ما که حق ندار يوا خود غرق ما س

   .دیداند اخر خط به کجا خواهد رس ینم کی چیساخته اند که ه ریدر گ یسرنوشت مبهم یهمه را در پ
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   سرنوشت یپ در

کائنات و  نیو چه درخشان ا ،یجهان هست نیا باستیچه ز تم؛ریبه ح کیشب تار نیماه و ستارگان در ا يبه تماشا 

ــان ها، چه دلنواز آفر ــده اند نوا دهیکهکش ــپ دیپرندگان و چه ام يش ــتیدم.چه راز بزرگ دهیبخش س خلقت و  نیا س

 يها ییبایو با ز یچقدر به ســـادگ ،یبزرگ نیخلقت چقدر قدرتمند اســـت. آن خالق که جهان را با ا نیا دگاریآفر

. میینبرده ا یخلقت پ يجهان به راز ها نینقطه کوچک ا کیکه در  میچه  مخلوقات ناتوان هســت ی. ولدین آفرفراوا

   .میبریبه سر م یکه هنوز در سرنوشت مبهم میهست یموجودات فیچه ضع

ـــتیقرن ها ز  ـــته از زن بودن و آنها به مردمیزن بودن و مرد بودن ما در جنگ يهنوز برا یول میکرد س بودن  . ما خس

   .مییا افتهیعمر انسان هنوز خود و همجنس خود را در ن خیکنند. ما در تار یم یشان فخر فروش

سرنوشت ما را به  نیا میدان یکنند،و نم یم نییما تع يکه آنان برا یسرنوشت یستم بر ما و ما در پ یقدرتمندان در پ 

  کجا خواهد کشاند؟

سان ها  سراز خلقت؛  افتیدر یجهان در پ يان ضا به دنبال  شان ها ارهیدر ف ستارگان و کهک ما  یبزرگ ،ول يها و 

س م،یریقرار نگ دیتا مورد تهد میبپوش دیچه با میهنوز در انتظار اجازه  لیتحص يکه به مکتب و دانشگاه برا میدر هرا

   به کار خواهند گماشت؟  چککو يها تیانجام مامور يهم ما را برا ای افتی میخواه

ـــه اما هنوز در گ  ـــ یخانه همچون زندان يوش ـــته ا ریاس ـــت يدر بند افکار بس  نیا میدان ی. نممیقدرتمندان جاهل هس

 نگونهیا یهم چند سال دیشا ای ،یچند ماه ،ياست که چند روز نی. هراسم از ادیسرنوشت آخرش به کجا خواهد کش

که همه  یگشت؟ در جهان میبر خواه ینچه زما ییداناو  يآزاد يقرن جهالت به سو نیدانم از ا ینم م،ویبمان دیدر ق

  .میما برعکس رو به عقب گرد و جهالت هست یاست ول شرفتیپ يرو به سو

. و اندك اندك میتحت تسلط روزمندان هست يدر بند شده ا زیهنوز هم ما زنان همانند زنان قبل از اسالم همچو کن 

سکوت به نیا سته و قفل  سرده، افکار ما را ب ضع روح ما را اف خواهد  یجیخانه با مرگ تدر يواریزبان در چهار د و
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ست که حت شت. چه ظالمانه ا س یک سا سان یحقوق ا ست را از ما م یما نم يبرا اما ر یو ان . رندیگیدهند. آنچه حق ما

د در بن دیمردان صدمه نرسد. با مانیبه ا رونیما در ب دنیتا با د میبمان یاست که ما در خانه زندان يچه جاهالنه تفکر

س دیق دیرفتن با رونیب يو برا میخانه بمان شو یاهیدر رو پوش  شده به بهشت برون میب ما  ی. زندگدتا مردان گناهکار ن

   .بهشت شوند یسازند تا خود راه یرا جهنم م

سبب ا  ست. به  شت یگونه در پ نیهم دیبا يدارند امروز تیجاهالن قرن به ما حاکم نکهیگناه ما زن بودن ما  یسرنو

س زگاریپره انیتا مبادا آقا میبمان مبهم شت را هوا ریدر م سان ییبه سد و تقوا ینف صدمه نزن يبر س میشان را   ریو از م

   .میبهشت منحرف شان نکن

 یها م یســرنوشــت. که در بند خرافات شــان ما را محکوم به زشــت نیا زیجهالت و چه غم انگ نیچه زشــت اســت ا 

  .رندیگ ین را از ما مبود یو رنگ رنگ ییرو بایسازند و حق ز
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  ستیحق تو ن گرید ییبایمن؛ ز يرو ماه

گونه رنگ  نیهم یسبز و گالب د،یو سف اهیسرشار از آرامش. زرد و سرخ، س يبا رنگ ها د،یآفر بایرا چه ز ایدن خدا

ـــتج نیاز خلقت ا يراز آلود در خود دارند. که همه راز يحرف ها ایدن کیکه هر کدام  يراز آلود يها  یهان هس

   .است

عالم  نیشود ا یهمه رنگ ها از جهان بزرگ حذف شده چه زشت م نیرنگ باشد و ا یما ب يایدن میاگرتصور کن 

   !ییو روشنا یبزرگ نیبا ا یحت ،یهست

ــور کن يایاگر دن حال ــ يا رهیآنگاه که ابر ت میخود ما را تص ــمان، دن دیخورش ــاخت و جذاب يایآس  تیما را پنهان س

 بایحق ز ،ی. ما را محکوم کردند به تک رنگمیستیهمه رنگ ن نیا يشاهد تماشا گریشد. آنگونه که د لیرنگ ها زا

ــتنیز بایبودن و ز ــت يا هیرا از ما گرفتند و با رو س ــاختند. و اکنون  کیتار ییایها را به دن ییبایز گرن یزش مبدل س

   .ییخوشرو يو نه هوا میردا ییرو باینه حق ز گریکه د يایدن يدر حال نظاره ا میمانده ا

سرا نیا در شت نیروزگار و ا يواهمه  ساخته اند. عز زانیخون آلود عز يایها؛ ما را غرق در یهمه ز ها و  نیتر زیما 

شان کردند و آتش را به دل ها یما را به جرم يها نیکوچک تر شده بودند،متهم کرده نابود  غم  يکه مرتکب آن ن

 و”دندیمان نمک پاش يزخم ها يرو” ندیگو یکه م است يدرد مصداق قصه ا نیو ا ما شعله ور تر ساختند. يزده ا

   .تر ساخت یما را زخم يخنجر خورده ا يدرد زخم ها نیکه ا تیواقع
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  یداعش کودك

 یکه به نام داعشـــ يمرگ آنها یمن که از ناراحت یآنگاه که همه به خواب بودند ول ا،یمطلق دن یدر خموشـــ یشـــب

از دختر کوچک که امروز  ریکردم و در ذهنم تصو یآمد. به آسمان و ستارگان نگاه م یشدند خوابم نمبودن ترور 

ستاره ا شمم به  شان بود د یلیخافتاد.  یکوچک ينابودش کردند، بود که ناگهان چ سته پا دمیدرخ سته آه تر  نییآه

ستانم را باز کردم و او رو کیآمد و به من نزد ست. آنقدر يشد. د ش ستم ن صوم و آرام بخش بود که روحم را  د مع

درخشان و کوچک شروع کردم او  يستاره ا نیکه به نوازش ا نیداشت،هم میقصه برا ینوازش کرد.در دلش عالم

شروع کرد. چه غم انگ فیم باز کرد و به تعریدلش را برا يباغچه ا ستانش  شن زیدا صه ا دنیبود  دردناك اش او  يق

   :گفت

و لبخندم  تمیاز معصـــوم ریتصـــو می. نگاهادیاز مهر خودش آفر ییبایپروردگارم روحم را با ز از نزد خدا آمدم، تازه

ماه زانمیآرام بخش عز تازه مادر گفتن  یبود. چند  به  ادیبود که هنوز مهمان خانواده بودم   دیآ ینم ادمیگرفتم. 

که بر چشمانش برق زد و لبخند  یشحالخو ياد دارم آن جرقه ایبه  یبود،ول یکه پدرم را صدا زدم چه زمان يلحظه ا

ش هیهد میاز مهرش را برا زیلبر شش کم کم مرا وادار م ي. گرمادیکرد و مرا به آغوش ک تا حرف زدن  ساختیآغو

 دترکودك بودند اما زو یلیخواستم بار بار پدر صدا بزنم. دو برادرم بزرگ تر از من بودند ،آنها هم خ یبلد شوم و م

روحم تصــور  االتیزدند و در خ یکه مرا خواهر صــدا م یعادت کردند. چه خوش آواز بود هنگاماز من با خانواده 

 میگرفتند و خواهر صدا یآنگاه که برادرانم دستانم را م یدانستم،ول ینم ایاز دن يزیکردم با آنکه چ یخواهر بودن م

 میبرا یگاه محکم هیفرستاده بود تا تک اینرا قبل از من به د نهاداد. انگار خدا آ یدست م میزدند حس آرامش برا یم

در چشمانش  یناراحت یگاه یشد، ول یم داریام ب هیگر يشب با صدا يا مهیباشند. چه پر عطوفت بود مادرم که در ن

کردم.  یم لیتمث بایو من ناز دخترانه را چه ز دیکش یآمد و مرا به آغوش م یم میبودم. و هر بار با لبخند به سو دهیند

بودن متهم کردند. آن  یحرف زدن بلد نبودم را به جرم داعشــ یکه حت یدانســتم من ینم يزیچ ایکه از رســم دن یمن

. افتمی ینم يخودم جا يآغوشـــش تنگ شـــده و برا ایســـرد بود گو یلیکه مادرم مرا به آغوش گرفت خ یصـــبح
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 يایدانستم در دن ینم يزیچ يادرم نییشده من که از آ هدانستم چ یبود نم شهیناراحت بود، تپش قلبش برعکس هم

   .بودم رتیکودکانه ام در ح

و افگار  فتمیدعوت کردند، دســتانم را محکم گرفتند تا ن یلیحو يبه رو يباز يگذشــت و برادرانم مرا برا یســاعت

شوم ول ش يلحظه ا نکهیخبر از ا یب ین  ینم یاز زندگ يزیچ چیکه ه یکنند. من یبودن نابود م یبعد مارا به جرم داع

ستم. تازه آمده بودم. دوباره مرا مجرم خطاب کرده نا ساختند و در ا بوددان ضو د نیما   گریکاروان برادرانم با هفت ع

ـــتادند،ول کیاز خانواده را با من  ـــکا میمن از آنها نزد خدا یجا نزد خدا فرس خواهم  میخواهم کرد و به خدا تیش

ــک ها ــرت عز انمزیمادر، پدر و عز يگفت تاوان قطره قطره اش ــان ر يها نیتر زیرا که در حس ما  نیاز قاتل ختندیش

  .رندیببگ

ــحالم که روزگار بد دن يکه آمده بودم به زود يجا از ــتم. خوش ــوزد  یدلم م یرا تجربه نکردم. ول ایدوباره برگش س

 يکه برا رنجد از زحمات پدرم یدلم م د،یمن و برادرانم و زحمات که کشــ يبرا شیها يداریمادرم از شــب ب يبرا

ــدن ما م ــ یبزرگ ش ــد و دن کیاکنون همه به خاك  یول د،یکش ــان ش ــخت  يایس ــاختند. .چه س ــان را جهنم س ش

  .کنند یشان جا م زانیکنند و آتش را در قلب عز یگناهان را قتل م یقدرتمندان ب  ا،یدن نیدارد ا يروزگار

. دیبخشـــ یم یزندگ میکه برا يبخنددور چشـــمش و آن ل فیخطوط ظر يمادر مهربانم؛ برا يتنگ شـــده برا دلم

کودکانه اش را چرخاند و  ی. و به طرفم نگاهستین ستنیز يبرا یخوب ییجا ایرا زود تمام کن دن ای! روزگار دنایخدا

   ست؟یگونه ن نی: همدیپرس

خشــان رفت. آســمان فراخ و پر از ســتارگان در کنار ماه در يپر پر زد و  دوباره به ســو یاز ناراحت زیدل لبر نیبا هم 

ـــمان دوباره به طرفم نگاه کرد و گفت: هرگز ا يا مهیدر ن یول ـــتباه بزرگ را فراموش نخواهم کرد و آنها  نیآس اش

  .نخواهند شد دهیبخش یگاه چیه
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   یدنینابخش اشتباه

. رندیگ یرنگ م شتریب کیتار يما روز ها می. رفته رفته در تقومیرا همچنان پشت سر گذاشت گرید کیروز تار کی 

سور 29 شت زخم نا ست هم گذ شدن  يآگ شته  شت. ک شان کودك  7خانواده که  کینفر از  10بر دل ما گذا تن 

 یکیدارد، یقضاوت یربود،هرشخص ماگشت و خواب را از چشمان  يزیغم انگ یبودن، کابوس یبودند به جرم داعش

ــاده دل ــ ردیپذ یم یبا س ــنود م انیو از ترور داعش ــود و د یخش ــوم يبرادلش  يگریش  نینگاه کودکان از ب تیمعص

خود شان را  دید يریتصو یباشد. و هر کس نیچن نیگنجد ا یکند. و در باورش نم یم هیسوزد و خون گر یرفته،م

   .حادثه دارند نیاز ا

ــته خواب نیکه ا یآنان یول ــت گذاش ــر به بالش ــومانه  يبار هم نگاه ها کی. دندیعمل را انجام داده اند راحت س معص

   .نا آرام نساخت نیریبار هم کابوس وجدان شان را از خواب ش کیل ذهن شان را مغشوش نکرد. اطفا

شد همه در ترد به صبح  شت و  شب گذ ستند. ول دیبه دنبال اخبار جد روزید يحادثه ا تیاز واقع دیهر حال  چه  یه

داعش  يخانه ا میرا انجام دادکه به اشــتباه حمله  يجمله ا کی انیبا ب یســادگ نیســاده طلب پوزش کردند و به هم

   .بستند خیتار يحادثه را از رو ينبود. صفحه ا

   باکانه گفتند اشتباه بود یساده ترور شان کردند و چه ب چه

سان ها يبها مگر شش پرداخته م یب يخون ان ستن بخ شت را انجام داده  نیآنان که ا يشود؟ ا یگناه با خوا عمل ز

صور کندیا شما قاتالن فرزندان تان را اخانواد نیاگر ا دی. ت شما بود،  که  يانتحار د؟یداد یمورد عفو قرار م نگونهیه 

شـــما ها جان باختند  یتن از افراد نظام 13که  یهنگام د؟یدار ادیالفاظ زشـــت تان را به  ایرخ داد آ ییهوا دانیدر م

 تیوال کی ییکایآمر یل خون هر نظامدر مقاب نکهیا دی. تهددیخواست یخون جوانان تان را م يزده بها ادیچگونه فر

   د؟یدار ادیکرد  را به  میافغانستان را بمباردمان خواه
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 يکار یبه عنوان قدرت بزرگ چ د؟یشــد فکر کرده ا ختهیهمه ســال ر نیما که در ا چارهیخون ملت ب يبه بها ایآ 

سوول يبها د؟یکرد شت را که  نیو ا دیگرفت نیخون کدام هموطن ما را از م را چگونه باز  دیخود انجام داده اعمل ز

  ؟ دیطلب یهمه افتخار پوزش م نیکه با ا دیکنیپس ادا م

 يبرا يشرمسار نیبزرگتر نیا گریبار د کیجبران. و  يبرا یکه نه بخشش دارد و نه راه دیاشتباه را مرتکب شد شما

ـــ دیگونه ظالمانه ترور کرد نیگناه را ا یقدرت جهان بود. که افراد ب نیبزرگتر ـــکل معذرت  نیتر انهیو به وحش ش

  .دیخواست

ــالم يو انگشــت انتقاد باال گرینقطه ننگ د  عدالت  يبا شــعار برقرار یکه حکومت بزرگ گرددیبر م یحکومت اس

به عنوان ا ختندیداده و خون ر یهمه قربان نیآمده، ا يخداوند نابود کردند  نام جهاد همه را  با  که حکومت  نیو 

صــورت  یعدالت یگونه ب نیمتاســفانه که در زمان حکومت شــان ا یکرده اند، ول جادیرا ا یو عدالت خواه یاســالم

  .خاموشانه نگاه کردند یکشور اعمال شده است ،ول نیمظلوم يهمه ظلم باال نیگرفته و ا

ــاله را از رو نیا یحت یطالب چیه  ــاله بزرگ را ناد نیا ،یبرســد به حق خواه یاورد،چیبه زبان ن شینما يمس  دهیمس

 کیروز آمدن شان دست  نیسخت که در اول یچ ینکردند، چون قدرت برتر در مقابل شان بود. ول يادیگرفتند و 

  .دندیکرده بود بر يخانواده دزد ينان برا مهلق يا هیو ته يو ناچار ينادار ياز رو دیجوان مظلوم را که شا

  .دیریبه بعد هم مد نظر بگ نیرتو اسالم از اپس بهتر است عدالت را در پ دیزنیم ياز عدالت خداوند اگرحرف

   .بود ایدن خیدر تار یمعذرت خواه نیتر انهیترور و وحش نیظالمانه تر نیا و
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  دهیبر دست

ند برا نیا در ـــتنیبهتر ز يرهگذر روزگار؛ همه در تالش ا ند آنان یول س نفس  يکه فقط و فقط برا یچه مظلوم ا

ـــ  شیقدرتمند تر از خو يو برا دارندیظلم روا م نیقدرتمندان که تنها بر مظلوم ظالم یو چ کنند،یمبارزه م دنیکش

شم ها شان الل و چ ساله را زمان  نی. اشودیشان کور م يزبان  روز بعد از آمدن  کیدرك کردم که طالبان  کامالم

کردند. همه مردم دســتش را قطع  يکرده و او را در جاده ها گشــتاندند و به جرم دزد اهیپســر جوان را ســ يشــان رو

تام نیخوش شـــدند از ا بان عدالت را  کردن را نخواهد  يدر منطقه توان دزد يدزد چیه گریکرده و د نیکه طال

شت، ول س چیه یدا س نیاز ا یطالب چیو ه یک ست؟.اگر  يدزد یلیدل یبه چ دیجوان نپر  نیفرد توان تام کیکرده ا

 لیکه دل دندیجوان نپرســ نیبار هم از ا کی یســرقت شــود. حت خانواده را داشــته باشــد چرا مرتکب یاعاشــه و اباته

  ست؟یچ

خود شــان  يخود برده برا بیالمال را به ج تیحاکمان پول ب یلقمه نان اســت ول کی ازمندیجامعه که همه ن کی در

خود  يگر براعمل را انجام بدهند ا نیرا ندارند. مجبور اند چن شتیکه توان امرار مع نی. از ساکنسازندیبهتر م یزندگ

  .ناچار هستند لیفرزندان و فام یزندگ ينه، برا

 کردندیاش او را  کمک م یزندگ ياز چالش ها ییرها يو برا شدیفرد م نیتوجه به مشکالت ا دیدر قدم نخست با 

  .دادند یعمل اش را م يعمل شده بود جزا نیو اگر بار دوم مرتکب ا

ــاله ــت ک نیعمل ا نیا خیتوب يبرا گرید  مس ــورت  هیرو نیجوان که توان دفاع از خود را ندارد،چن کیه اس با او ص

را به جرم  يحاکمان خانواده  نیهم تیحال روز بعد تر ابر قدرت جهان آمده و در زمان حاکم نیدر ع یول ردیگیم

ــ ــان را م زانیزکودکان و ع يو جان ها زدیریخون م کند،یبودن نابود م یداعش اد از حاکمان که د نیهم یول ردیگیش

ــاخه ها دیهمچون ب زنندیم يعدالت خداوند نیتام ــک يلرزان و ش ــده حرف دهیخش  یآورند؛ حت یبه زبان نم یالل ش

  .کنندینم ادی یعمل زشت سخن نیو در مورد ا کنندیبار هم صدا بلند نم کی
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شت تر از هر عمل دیدان ینم ایآ  ست. وقت یب يخون آدم ها ختنیر یز سر  ينعره ا یگناه ا پس فقط  دیکنیمعدالت 

ـــند قدرتمندان ن دییاید،بیمظلومان عمل نکن يباال دار و  نیواقعا حاکمان  د می. تا بداندیاِعمال کن زیو بر اعمال ناپس

و ما  ستین نیاست.در حال که اصال چن تیو انسان تیگر اسالم انیو واقعا رفتار و کردار تان نما دیعدالت خواه هست

سوال برده با جبر  ریاسالم را ز يفقط و فقط با اذهان سرد تان نوا میکنیحس نم یسالماز شرافت ا يدر اعمال تان بو

  .دیکنیم لیبر مسلمان اسالم خود ساخته خود را تحم
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   سرد اذهان

ـــر م يما در بند افکار جاهالنه ا یول ییروزگار دانا نیا در ـــان دعوا میبریحاکمان ما به س  ي،که با اذهان خفته ش

ـــان  ییواحکمر ـــت کیدارند. و امروز با آمدن ش با کافران  یگروه از انها ملت آواره و در بند را محکوم به هم دس

شما را عفو م ندیگوی.و مکنندیکرده،مجرم خطاب م شت ما را محکوم  نیا گریگروه د یول میکنیما  جاهالن با لحن ز

همه به  ندیگو یو م م،یتان را ندار دنیهم حق بخشـ اسـت و ما دهیکه خدا و قرآن شـما را نبخشـ نیا انیو با ب کنندیم

   .دیاعمال شان خواهند رس يسزا

او که  شـــناســـم؟یم میآن پروردگار که ما او را به نام رحمان و رح کنندیصـــحبت م يآنها از کدام خدا دانمیمن نم 

و آن پروردگار که  دیگویکه در مقابل بندگانش از رحم و عطوفت سخن م يها سر نداده است. خدا یحرف از زشت

ــاو ــان ها را در رحمتش مس  يقرار داده و برا شیندارند را مورد رحمت خو اورکه به او ب یآنان داند،حتایم يهمه انس

  .بخشدیم یشان زندگ

او بخشنده و مهربان است، جز در  دیفرمائ یواضح و آشکار م انیبا ب انیباشد پروردگار عالم دنیحرف از نبخش اگر

شـده اسـت را  ختهیگناه ر یکه ب يحق خون انسـان ها بخشـد،امای.خداوند متعال حق خودش را مرانگیمقابل خون د

ش ست خدیهرگز نخواهد بخ سفکون دماءکم" دیزیرا مر گرید کی ون. آنچنان که در قرآن پاکش ذکر کرده ا   "ال ت

ساز گرید کی شهر تان خارج ن سکم من د" دیتان را از  سوره "ارکمیو ال تُخرجون انف ساس آ)84 هیبقره؛ آ (  هیبه ا

را از  گرانیجنگند و د یو م زندیر یکه خون م یکرده است، آن ظالمان انیپاك به صراحت ب يکه خدا یقرآن يها

شان خارج م شما ها یوطن  مجبور به ترك  اتیوال گریرا از کنر، بلخ، کندز و د يادیکه مردم ز يسازند. همچون 

   .ستینزد اهللا متعال قابل بخشش ن دیختیگناه را به ناحق ر یاز مردم ب ارین بسو خو دیشان ساخت يا انهیخانه و آش

ساس ا پس سالم که د میبرا یسوال هیآ نیبه ا ست؛ ا شده ا سان نیخلق  شر دوست ت،یان صلح است  نیعدالت و د ،یب

و انسان  يدار شتنیخو نیکه اسالم را د انیپروردگار عالم د؟یزیر یو خون م دیکن یجنگ م نید نیچگونه به نام ا

   د؟یکن یانسان ها را نابود م شیکرده است، چگونه با ظلم خو یمعرف يپرور
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ــلمانان الگو پذ یگرام امبریپ همچنان ــالم و همه مس ــان ها را با مهر و عطوفت به د ریکه اس ــتند. انس  نیاز رفتار او هس

 ياســالم کار نگرفته اســت و هرگز برا نیمشــرف شــدن انســان ها به د ياز زور برا چگاهیکرد و ه یاســالم دعوت م

ظلم نکرد.  یســـر کشـــ چیه ياطاعت نکرد. و باال بهرا مجبور  یافراد به راه راســـت آنها را نکشـــت و کســـ تیهدا

   .از اسالم نکرد يرویاو را مجبور به پ یمسلمان نشد ول شیکاکا

از مهر و شــفقت اش همه را به  زیغوش لبرخود و آ کیراه انســان ها بود و با خُلق ن يکه چراغ و رهنما یگرام امبریپ

شما ها نید نیا سالم و قدم نهادن به جا يرویکه داد از پ يدعوت کرد. پس   د،یزن یم یگرام امبریپ يقدم ها يراه ا

  تا از شما اطاعت کنند؟ دیزیر یخون م اچر د؟یدار یبر مردم جبر و ستم روا م لیبه کدام دل

. شما مسلمان را از اسالم دیساز یم انیاسالم را در جهان غلط نما ریسرد تان تصو نرم است چرا با اذهان نیاسالم د 

سالم ن رویساخته و آنکه پ يفرار سالم م نیرا از نام د ستیا گنجد ظلم  ی. به هر نحو که در افکار تان مدیترسان یو ا

انگار شــما زنان را در  یه بود،ولشــان حبس نکرد يرا درون خانه ها نزنا یگاه چیکه ه یگرام امبری. پدیدار یروا م

شته ا یبرون رفتن از خانه شروط ي. برادیشان قبض روح کرد يکاشانه ا يواریچار د  دنیکه از جمله پوش دیرا گذا

   .دییاست ،که به جبر بر سر شان انداخته آ یاهیرو پوش س

سالم و زمان یشما بر م هیرو نیا کردند و آنگاه که زنده به  یبه گور م که دختران را زنده یگردد به جهالت قبل از ا

از  رونیاجازه رفتن به ب یاهیبا دوالق ســ يشــرمســار يگور کردن دختران جرم پنداشــته شــد به زنان و دختران از رو

  ست؟یدختر ک ایزن و  نینداند ا یدادند تا کس یخانه را م

سار خیتار ینادان نیا همچنان شرم ست ،و اکنون با  شته ا سازند.  یم شیان ما را در بند جهالت خوفراو يدوباره برگ

 ریدانند و مسلمان بودن را با تصو ینم چیصد سال قبل هستند که از اسالم ه 14حاکمان ما همان جاهالن  قتیدر حق

ـــالم برا ـــالم د ی. و نمددهن یم شیخرافات گونه نما انیجهان يغلط از اس  ،يآزاد ،يعطوفت، برادر نیدانند که اس

   .است ییصلح، روشنا

س يبا افکار جاهالنه ا دییایب پس ش یخود،ک سان ها را تار دیرا نک ساز کیو افکار ان سدین ساخته نام  ی. ک را در بند 

سالم را ز شودیسوال نبر ریا سلمان  سلمان گونه،هاد دی. م ش يو م سان ها با را در بند افکار تان  يفرد چی. و هدیراه ان

  .دییدر بند افکار تان بسته آ قتیدر حق یول رودهس يآزاد يکه اکنون به همه نوا ی. آنچناندینساز
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  اما در بند آزاد

شرشر  يکنند. همچون نوا یکه به گوش ما زمزمه م ستنیاز آزاد ز يو قصه ها يآزاد نیریخوش است خواب ش چه

آن  ایاســت،  ســتادهیبر فراز ما ا یســتون چیه یکه ب یآن آســمان ،یصــبحگاه يشــمالک ها ا،یدر يآب در گوشــه ا

   .سازند یم ریتصو بایگونه ز نیمما ه يبرا زیرا ن يآزاد يسازد. نوا یکه عالم ما را درخشان م يدیخورش

 يهم هنگام زمزمه ها ایرا به فنا دهد!  تیها ایکابوس در بند بودن ،رو نیریخواب ش انیاست در م زیچه غم انگ یول

شم یآهنگ زندان ستنیآزاد ز سد. آنگاه  شت بر سمان  یدلتنگ دیدر ق یصبحگاه يالک هابودن به گو شده، آ ها 

سر ما م ستادهیا ش یبر فراز ما بر  شد و نوا یما م يبرا ار یکیتار ينما دیلغزد، خور در بند ها  ادیما فر يآزاد يدرخ

که در بند و اسارت نفست را بند بسازند،  یماست. هنگام یزندگ يبه فنا دادن ساعت ها ستنیز نگونهیخواهد شد. ا

  .میندار ستنیز يبرا يدیام گریکه د يلحظه او 

 يصدا میتوان ی. نممیهموطن ما باش يبرا يهمدرد میخوانند، مگر ما حق ندار یو شرط م دیق چیه یما را آزاد ب آنها

دســت  مینتوانســت میدیما را از زبان شــان شــن زانیآنگاه که درد عز م،یبلند کرده حق خود و هم نوعان خود را بخواه

ندارد. آنگاه که در مقابل چشمان  ما هموطنان ما از  یمعن گری. آزاد بودن دمیشان ده ییگرفته از آفت ها رهاشان را 

که ،ما در  مییبگو شانیا يتا برا میندار یتوان یشوند ول یم دیشه يهم در انتحار ای. ردیم یافتاده م ریبه ز ارهیبال ط

   .ستیره نمرگ راه چا يفرار از مرگ به سو میکنار تان هست

و  میبمان ریافکار جاهالنه آنها گ دیما در ق يکنند تا خواب ما ببرد و در خانه ها یما زمزمه م يرا برا يآزاد ينوا آنها

  .میبه خواب غفلت برو

ما جز  يشـــان محکوم ما کردند. و از اســـتقالل که برا يدر حبس افکار ظالمانه ا یول میشـــان آزاد يدر گفته ها ما

 انهیآنان شاد یول مییشده ا دیافکار شان ق یکی. ما در تارکنند یم لیبا گلوله ها تجل ستین شیب يزیچ کیزندان تار

   .کنند یم لیاستقالل را با توپ و تفنگ تجل يها
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   استقالل يها انهیشاد

واب خانمان ســوز و کوچه  به کوچه، خ يهراس آغاز دوباره جنگ ها ز،یشــب غم انگ مهیروزگار نحس و ن نیا در

   .است دهیما دزد يرا از چشمان همه 

شب از هراس ا نیکه در ا من ش ندهیآ نکهیدل  شت ما به کجا خواهد ک سرنو شد و   االتمیدر عالم خ د؟یچه خواهد 

 شیرا پ يزیچ چی. و هسـتین ياز خواب در چشـمانم خبر گریرا بار ذهن آشـفته ام کرده ام. د یوحشـت ناک يایرو

ـــنگ نیتوان حمل ا گرید یولجنگ ها وجود دارد.  يریر لحظه امکان درگ. همیتوان یکرده نم ینیب  نیکوله بار س

   .ستیما ن يو دلهره ها دهیغم د يدل ها نیا ي. و صبر هم تنها راه چاره برامیروزگار را ندار

ساعت یچ یول صدا ،یآفت بار  شان قبض روح کرده  يهمه را درون خانه ها گریپس د یکیگلوله ها  کیشل يکه 

که در  يمُرد. لحظه ا میشکل ممکن خواه نی. و به ظالمانه ترمییمرگ شده ا ریجنگ آغاز شد و همه اس ایاست. گو

سر  يآزاد يها انهیحاکمان ما شاد یول میهست بنداست که در  زی. چه غم انگمییزندان ظالمان گشته ا دیبند روزگار ق

   .کنند یم

 يها یآوارگ يگریو د ندیب یسال قبل را م 20خون  يها يبوس جودر مقابل چشمانش کا یکیشده؛  مهیسراس همه

ست، مرور م يتلخ برا يجنگ را که تجربه ا شته ا  کیکه  يلحظه ا کیشب تار مهین نیدر ا یکند. ول یما جا گذا

 یحالت خوشـ نیشــنوند. و ا یگلوله ها م ارا ب يآزاد يملت آواره و در بند نگران ســرنوشــت مبهم شــان هســتند نوا

   .کاستین استقالل و خروج آمرجش

ست ؟به بام ها و کوچه ها یچه اتفاق نکهیا يشان ده ها فرد مظلوم که از دلهره ا يآزاد لیتجل شان برآمده  يافتاده ا

شدند. و ده ها تن  یزخم ایشده جان باختند  ییهوا يگلوله ها نیشکار ا یقرار است. ول یاند تا بدانند اوضاع از چ

 چارهیافراد ب يرا که داشتند، انتقام گرفته و جان ها یو خانوادگ یشخص يها یفرصت دشمن نیاز ابا استفاده  گرید

  .گرفته شد يادیز يا
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نوا  نیگلوله و توپ و تفنگ است و بس. ما در هم يکه هر لحظه اش صدا میکن یم یزندگ يما در کشور متاسفانه

ها، در برد و  يها، در جنگ ها، در شــاد يه شــد. در دزدصــدا ها به گوش مان نواخت نیا یو تا بزرگ میها زاده شــد

شان به هم ستقالل  شن نیا یمیگونه در هر تقو نیباخت ها، و بالخره در ا ست. با  شده ا  دنیتوپ و تفنگ ها نواخته 

ه دو سال قبل افتادم که ب ادیحاکمان ظالم است ،به  نیاستقالل ا يشاد يکه دانستم برا یگلوله ها و زمان نیا يصدا

  .میسفر کرده بود یمدت اندک يبرا هیهمسا ياز کشور ها یکی

بود که  بی. عجدیبه گوش ما رس کینزد اریها از بس انهیشاد يصدا میکرد يکه در آنجا سپر ياز شب ها یکیدر  

خود را با  يجا جمع شـــده گوش ها کیها در  نهییما به دور از آ يهمه ا یول میدر کجا هســـت میفراموش کرده بود

س سته بود يت هاد صور م میما ب ست. که در هم میکرد یو ت س حال نیجنگ ا با  میکه در خانه اش مهمان بود یک

شا کن سمان را با هم تما شت دنیاز د یول میعجله آمد تا ما را با خود به بام ببرد و رنگ رنگ شدن آ ضع که ما دا  میو

ـــت جلو خنده ها ـــ ي. و بعد از لحظه اردیرا بگ شینتوانس ـــکل خنده ها اریکه به بس  نجایرا آرام کرد،گفت ا شیمش

ستان ن شاد ستیگلوله ن يصدا نهایا ست،یافغان  کیکه از نزد دییایما است ب يا هیهمسا یمحفل عروس يها انهیبلکه 

شان  ياز خانه ها یهمگ میدیکه به سر بام رفته د ی. و باالخره زمانمینگاه کن بایها را در آسمان ز انهیشاد نیا ییبایز

شاگر ابر ستند خ بایلحظه ز نیآمده و تما شت تشدم از حال وسیما یلیه شت که دا شمانم حلقه  میو وح شک در چ ا

   .زد

ها گشــته  یرانیها بوده دل مان در هراس از جنگ و و انهیکه هر چند شــاد يبا صــدا یآوردم هر زمان ادیامشــب به  

 ایرسد از دور  یصدا ها به گوش م نیکه ا یستان هنگاماز افغان رونیکه در جهان ب ی. در حالمییا دهیگونه ترس نیهم

نوا به گوش ما  نیا یما برعکس هر گاه یز شان است ولیعز یخوش يدانند نوا یشوند و م یهمه خوشنود م کینزد

ــود از هراس ز ــب؛ چه ح نی. در امییجو یدر امن بودن م يبرا ییجا ادیزمزمه ش ــت که ما از در بند  فیلحظه ش اس

س بودن ما در شن م يآزاد يحاکمان مان برا یول میهرا ست که هم در  ي. و همچنان که جارندیگ یشان ج سف ا تا

ـــال به نام آزاد 20 نیا ـــن م يکه آزاد کیروزگار تار نیو هم در ا میبود دیدر ق يس ـــان را جش در بند  رندیگ یش

  .میهست

  



سولیر عالمتاب   ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بوف   يآوا ینترنتیکتابخانه ا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  

  

   ست؛یدرد مان ن يدوا خیتار

 خیگذشته و حال از سراسر جهان است. تار يواقعات زمان ها نیمهم تر انیب خیشود؟ تار ینم خیدرج تار يزیچ چه

 یآمد، از وحشت چارهیکه برسر مردم ب يبحث خواهد کرد. از روزگار ياز تحوالت حکومت دار زیامروز افغانستان ن

   .خواهد کرد ادیکه تمام کشورم را فرا گرفت 

س يآن روز ها خیتار ایآ اما ستقل يپرد، آن روزگارما را به خاطر خواهد  شت یکه ظاهرا حکومت آزاد و م  یول میدا

ـــت يبرا دیام يدر بند حوادث روزگار لحظه ا  میبرو رونیمان ب يکه از خانه ها می. مطمئن نبودمیزنده ماندن نداش

   نه؟ ای دیرس میدوباره به سالمت به خانه خواه

ــگا خیتار ــجد، و در دانش ــهمرگ آن فرزندان که در راه مکتب، مس ــه خواهد کرد؟ آ دیه ها ش ــدند را قص  خیتار ایش

ـــک مادران ـــان ر يکه برا یاش رفتند را به رخ جهان خواهد  نیکه در جنگ ها از ب یآن فرزندان ختند؛یفرزندان ش

ش ست یآن جهان د،یک شر دو ستانه م یکه دم از ب شر دو شور  يآزاد يانگار در چمن زار ها یزدند. ول یو حقوق ب ک

   .زنندیخون بار افغانستان فکر کنند قدم م يایر مورد درکه د نیشان بدون ا

خون آلود و کوه  يایآمده بود و غرق در ایکه در شـــفاخانه تازه به دن يخواهد ســـپرد؟ مرگ نوزاد ادیبه  خیتار ایآ

 یآغوش مادر را حس نکرده بود ول يکه هنوز گرما يهم، آن نوزاد ایبرگشت،  يابد يایمردگان شد و دوباره به دن

  دیرا ند يگرید يزیمردگان جز خون چ المگرفتند. آنگاه که طفل چشم باز کرد در ع يمادرش را از و

ـــ انیکودکان را به رخ جهان نیدرد ا خیتار ایآ هم مرگ هزاران متعلم مکتب و کورس ها در راه  ای. دیخواهد کش

   خواهد ماند؟ ادگاریآموزش 

ه شــهزاده اش را فرزندش را در حمله به پوهنتون کابل از دســت داده ک کندیم انیرا ب يدرد دل مادر یخیکدام تار 

   است؟
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   د؟یخواهد کش انیبه رخ جهان یدرد ها خواهد بود و همه را با چه طرح نیشاهد ا خیتار چگونه

ــتقلیبل ــور آزاد و مس ــتمیبود ی! ما کش ــیحرف اول را د م،ی. حکومت داش ارگان در کابل  نیزد. بهتر یم یموکراس

   .ما نشد ادیداد رس فر کی چیو ه میمرگبار بود يایهمه غرق دن نیمستقل حقوق بشر بود. با ا ونیسیکم

   ؟ینسوخت. گناه مان چه بود؟ به چه جرم یکس چیجهان دل ه يجا چیه در

که ناگفته و  يخواهد گرفت. آن هزاران درد نیرا از مســوول میتیو اشــک فرزند  دهیتقاص دل مادر درد د خیتار ایآ

   .نخواهد کرد ادیاز آن  یخیتار چیماند. و ه یباق دهیناشن

ستان آن پدر و مادر مانند ص يایکه در دن يدا ستا لیشان به دنبال تح شان بودند در رو  انیدر بام یکوچک يفرزندان 

شن و بلند يا ندهیپنج فرزند خود ا يساده برا يایدر دن نیوالد نی. اکردندیم یزندگ صور م يرو کردند. شب  یرا ت

چه بر سر  د؟یشان آنها را به کجا کشان يها ایرو ی. ولدندید یشدن فرزندان شان را م رینیها خواب داکتر شدن و انج

   شان آمد؟

که دختر و پسر بزرگ شان از مکتب  یمانده است. زمان یگفته نشده همچنان باق يتلخ که در دل داستان ها تیواقع

ــان آنها را به کاب ــدند پدر و مادر ش ــ يل به هدف ادامه افارغ ش ــ لیتحص ــتادند. آنها در کورس به نام (موعود)  یفرس

 دنیشــده خواهر و برادر جان باختند. شــن يانتحار سدر کور یبعد از چند مدت یکانکور بودند. ول یمشــغول آمادگ

 گریسه فرزند د يها ایشان را از دست نداده و رو دیهنوز ام یدو فرزند پدر و مادر را از پا در آورد ول نیخبر مرگ ا

   ...پا بر جا بود

به پوهنتون کابل در بخش  ياز مکتب فارغ شـــده پس از تالش و زحمات شـــبانه روز یزمان فرزند ســـوم نیهم در

شته حقوق کام ادامه  يشود. او را برا یم کینزد تیپدر و مادر او به واقع يها ایشود. و رو یم ابیدلخواهش در ر

از مکتب فارغ شده  زیاو ن یخانواده است پس از مدت ید.دخترش که فرزند چهارمکنن یکابل م يروانه ا لیتحص يا

ـــ يادامه ا يو با کاروان علم و دانش روانه ا ـــودیم لیتحص . در دیآ ی. و با اهداف بلند به کابل نزد برادر خود مش

ـــان او را االتیخ ياهوی. پدر و مادر در هدهدیکانکور ادامه م یکورس کوثر دانش به آمادگ ـــدا  ش داکتر موفق ص

شب و ر زنندیم سف يها ایدر رو وزو  خبر از  یب ی.  ولنندیب یم ضانیمعالجه مر نیدر ح يداکتر دیشان او را با چپن 

   .گرددیکفن م قتیمبدل به حق دیچپن سف االتیدهد و خ یرخ م یدر کورس کوثر دانش انفجار بزرگ نکهیا
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خواند  یپســر شــان که در پوهنتون کابل درس م يا در امده اند و برااز پ االتیآن پدر و مادر با همه خ گرید اکنون

تمام به پدر و مادرش  ینمانده، پسرش با ناراحت شانیبرا یتوان گرید ندیگوی. و مخواهندیتماس گرفته او را نزد خود م

ـــال مانده تا به  کیفقط  دیگو یجواب رد داده م ـــد. او وعده م شیها آرزوس ـــان را به  يها ایدهد که رو یبرس ش

   .شان خواهد شد يدرد ها يمبدل ساخته و دوا قتیحق

   افت؟یخواهد  امیپدر و مادر در فراق سه فرزند الت نیدرد ا ایشود؟ آ یمبدل م قتیها به حق ایرو نیا ایآ یول

ستان را خواندم نتوانستم مانع ر نیکه ا هنگام انفجار در  از يشوم. چقدر ظالمانه بود. هنوز هفته ا میاشک ها ختنیدا

شته بود که آوازه ا شان نگذ ست دادن دختر  شگاه کابل قلب پدر را م يانتحار يکورس کوثر دانش و از د  یبر دان

 شیبرا نهینفس گرفتن در ســ يبا آنکه نفس برا دیآ یها کار را رها کرده به خانه م نیســروپا از ســر زم یفشــارد و ب

سرش تماس م لینمانده مبا ست لحظه ا ردیگ یرا گرفته به پ شفاخانه بر  لیکه مبا يو چه دردناك ا فرزندش را نرس 

   .دیشو میجسد را تسل یمرجنسیاز شفاخانه ا دییایشده ب دیشه يپسر در انتحار نیا دیگو یو با اندوه م داردیم

ـــتیدرد نیتر نیغمگ نیا  ـــتنش ا س وش درد را بار د نیکه ا يبر حال پدر و مادر ي. واکندینابودم م نگونهیکه نوش

آنها  یراه روان کردند ول نیدر ا تیموفق يبزرگ برا يها ایشــان کردند. چگونه باور کنند که فرزندان خود را با رو

دانند سرنوشت شان چه  یشان مانده اند که چه کنند. نم ردخت کیشدند. حال پدر و مادر با  یکی دانیبا کاروان شه

   خواهد کرد؟ ياریآنها را  يصبر شان تا چه حددرد را تحمل خواهند کرد؟  نیا یخواهد شد و تا ک

ــت ا چه ــتان ها نیدرد ناك اس ــادگ نیبه ا عیهمه فجا نیا يکه از رو یخیچه نامردانه تار یما ول يهمه داس  یم یس

ـــان را از  ادی يزیچ يپدر و مادر نینچنیپدر و مادر و هزاران ا نیاز درد ا خیگذرد.  تار نخواهد کرد و تقاص دل ش

ـــوول اند نخواهد گرفت. ا انیجهانطالبان و  ـــوند.و نه حقا ینم خیتار جها در نیکه مس دل نگاره ها  نیکه در ا قیش

ست در تار دهیذکر گرد شد. و از ا نیگز يجا خیا امروز مان  خیکند. آنچه که از تار ینم ادی خیهمه تار نینخواهد 

را قهرمان خطاب کرده و  یکیخواهد شــد.  ادی اســت که یفیضــع ایقهرمان، خائن، قدرتمند و  يماند نام ها یم یباق

نشود.  دهیما شن يکه امروز صدا میخواه یرا نم خیتار نی. اما ما اسازندیم خیما تار يرا خائن ملقب کرده برا يگرید

   .خورد یکه درد ما را دوا نکند به درد ما نم یخیتار

ست خیدانم ما مظلومان تار ینم ست ا یول م؟یرو یشمار مبه  میتقو نیساده دالن ا ای میه روز ها روزگار  نیهر چه ه

 یما را در بند م يما را خفه ساخته صدا يبر ما حاکم شدند گلو یکه به تازگ ی. چون آنانستین ستنیز يبرا یخوب
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ــازند حت ــد میدفاع از حق خود را ندار يبرا ياجازه ا یس ــاخته  میو اگر خواهان حق و حقوق خود ش ما را در بند س

  .کنند یما را خموش م ادیبندند و فر یرا مدهن مان 
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   گرو در

 نکهیا يما را خموش ساخته برا يصدا نجایا یقدرتمند جهان است ول يواژه ا یو دموکراس يکه آزاد يروزگار در

از  يزیشد و چ کیما تار يا ندهیکه آ ي. لحظه ارندیخواهند از ما بگ یم زیواژه ها را ن یحت میاز حق خود دفاع نتوان

ــت یعاقبت خود نم ــته تهد رروزگا ي. در هنگام که تجربه امیدانس کرد. و به فنا رفتن زحمات و تالش  یما م دیگذش

 میکرد یرفت، کم کم نابود شــدن ما را باور م یما هدر م یزندگ يها هیما هراس افگنده بود و ثان يســاله ا 20 يها

ـــدا بلند کرد نیمبارزه و از ب يبرا یول ما  گریحاکمان بدانند که د نیتا ا میزد ادیو حق مان را فر مینرفتن مان ص

 ینم يبهتر يراه چاره ا نیو جز ا میکنند. به تظاهرات آغاز کرد يتوانند با ســرنوشــت ما باز یو نم میســتیخموش ن

شده نوامیدید صدا  ش نیا ی. ولمیسر داد يآزاد ي. همه با هم هم  سرکوب ما نیتر انهیحاکمان به وح  شکل ممکن 

   .ما خفه کردند يما را در گلو يما بلند تر شود. و صدا ادیکرده اجازه ندادند فر

سابق ن ی. بلمیستیسال قبل ن ستیما آن طالبان ب ندیگو یحال هنوز هم م نیا با بلکه بدتر از  ستندیآنها همان حاکمان 

که به شهر برآمده  يا شدند. هر بارم يشکل ممکن الل ما ساخته خواهان نابود نیتر انهیآن دوره هستند. که به وحش

ما  ادیما را غرق خون ساخته مانع فر يهم با شالق سر و رو ایو  اندندگلوله ها ما را ترس کیبا شل ای میصدا بلند کرد

ما را در گرو خود  میشو ینم میو تسل میلت و کوب شان ندار نیدانستند ما هراس از ا گریکه د يشدند. و در لحظه ا

آنها را  تاندهگرفتند،شـــکســـ یشـــان فلم م ینیرا که از وحشـــت آفر یخبرنگاران يها نیما کردند. دور ب هیگرفته تنب

ــت و به بدتر ــکل لت و کوب کردند.درا نیبازداش ــخن از آزاد نیش ــت  يو آزاد انیب يروزگار که س ــانه ها اس رس

 يفقط نظاره گر از پشت پرده ها یهانما بنهند. جهان و جامعه ج يکرده و پا در گلو یتخط نگونهیتوانند ا یچگونه م

 ییو نا شــنوا ییناینا ب لیتمث یشــنوند ول یو در گرو افتاده را م شــدهمردم در بند  يمظلومانه ا يبوده صــدا ونیزیتلو

   .کنندیم

   .میدر گرو ظالمان قرن در بند یول میکن یم یزندگ يبر حال ما که در روزگار آزاد يوا
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   دردمند من معلم

در  يو ســرنوشــت مبهم که همه در واهمه قرار گرفته اند و کابوس وحشــت بار کیروزگار تار نیا یه در پرفت رفته

ـــت  روز يایرو ـــت آوردن حق خود برآمده  یکه تعداد از خبر نگاران و خانم ها که در پ يهمه جا گرفته اس بدس

سخت تر  یروز بعد از آن روز معلم بود. در حالبود  ردهک هیشکل تنب نیبودند و طالبان در گرو خود گرفته بود و به 

 نیمتعلم شهیبرآمده بودند. مثل هم یکوچک یخوش کیمبهم شان به دنبال  یکیکه همه در هراس بودند و در پس تار

ها را هم طالبان از دل دانش آموزان  یخوش نیا یسپاس گذار باشند. ول شیدر روز معلم خواستند از وجود معلم خو

انها ندادند. دانش آموزان را با دره لت و کوب کرده از  يروز را برا نیاز ا لیتجل يو اجازه ا ربود. انو آموز گار

ـــ لیرا در درون مکتب حبس کرده در گرو خود گرفتند و مانع تجل نیاطراف مکتب دور راندند. و معلم  یاز خوش

   .اندك شان شدند يها

ــن با ــال ها ادیواقعه به  نیا دنیش  سیما تدر يباز برا نیخوش خو که با جب نیاز معلم يادیودم. افتادم که متعلم ب يس

شر یکردند. ول یم ییمعرفت رهنما يایکردند و ما را به دن یم س يکه در هر دوره در جامعه ا يق بوده  ریپذ بیما آ

   .تندما هس نیمعلم نیبه انها نشده است هم یتوجه چیو ه

ـــانیکه برا يخود همچنان به وعده ها يدر دوره ا یغن و همه  ،یجهان يداده بود عمل نکرد. با آن همه کمک ها ش

شت، معاش  نهیامکانات که در کاب  یشهر بود ول نیدر حکومت اش برابر با معاش تمام معلم ریوز 5 ای 4اش وجود دا

ست  ضافه کند. همچنان  نیبه معاش معلم یهزار افغان 2نتوان س نیرا که به معلم نیزم ياعطا يا وعدها ت در داد نتوان

   .دیبه عهد نما يوفا نیاز معلم يتعداد محدود يبرا نیزم يبا اعطا یخود حت يهفت سال کار

جامعه  يکند، و برا یم میملت را در جامعه ترم کیسازند، افکار  یرا دگرگون م نیسرزم کیکه سرنوشت  نیمعلم

س ي س ر،ینیاز جنگ ها انج ریپذ بیآ ستیداکتر،   یکند و نبض جامعه را به تپش باز م یم هیمدار و حقوق دان ترب ا

گونه خود  نیا یدهند.  ول یسوق م ییرا به روشنا کیتار يدمند. جامعه ا یگرداند و همچون روح بر جسم جامعه م
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که بتوانند کلمات را به  یجسـم ییدارند و نه توانا سـتنیز يها مانده اند که نه روح سـالم برا ییو ناتوانا يغرق نادار

  .بزنند ادیان فرگوش دانش آموز

ش يما را به نابود ینبض زندگ اکنون شکل و به هر نحو میشده نابود چیدر ه چیاند و رفته رفته همه ه دهیک . و به هر 

   .سوزانند یبرند و م یم نیما را از ب يعضو جامعه ا کی کیخواهند  یکه م

در کندز  انیعیدر مسجد ش يود که انتحارمعلمان در روز معلم هنوز از خاطره ها فراموش نشده ب يریگرو گان گ درد

   .مییو نابود شده ا دهیشود که از هم پاش یباور ما م گریسوزاند. و اکنون د شتریقلب ما را ب
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   ست؟یخاك هزاره ن مگر

ـــانها تا همه در کنار هم در جم يبرا دیرا آفر نیزم پروردگار به نام  را ایاز دن یمکان چیکنند. ه یبا هم زندگ عتیانس

   .خداست نیزم نیا يو ابد ینکرد و صاحب ازل ينامگذار ياحد چیه

. آنگاه با نام قدرت هر ســتین يانها ابد يدوختند که برا ییایشــرور و جاه طلب چشــم به جغراف يانســان ها نیا یول

 يادیمردم ز زیو امروز نآنها را از خود بسازند.  يها تیبه قتل رساندند تا ملک ایساخته و  رونیرا از مکان شان ب یکس

   .را کشتند یاسالم آمدند و مسلمان نامشرور شدند. با  يانسان ها یجاه طلب نیا یقربان

ساس فتوا ها بر ساخته مظلومان يا ش یاز خود  شان  رونیشان ب يا انهیرا از خانه و آ ساختند و مجبور به ترك خاك 

   .کردند

 دیدر مکتب س يحادثه ا دیندار ادیرفتند. مگر به  نیجوانان شان از ب نیشتریکه در هر انتحار و انفجار ب یمظلومان آن

شهدا را،  شت برچ يهم انتحار ایال ستر د صد ب شفاخانه ( در کورس ها و  یدر پ یپ يها يگونه انتحار نی) همیدر 

ــم مذهب ــانیا یمکاتب غرب کابل همچنان انفجار ها در مراس ــان  ریپ ش را نابود وجوان، خورد و بزرگ، زن و مرد ش

   .کردند. و داغ بر دل بازماندگان شان گذاشتند

 دیتوان یاست چگونه م دهیبخش یزندگ شانیمرده است؟ پروردگار که برا تیانسان ایمگر انسان نبودند  یبه چه جرم 

شان کن شان نگاه کرده نابود  صوم  شمان مع ست دارد و برا یکه کراچ يمرد ری. آن پدیبه چ زن و فرزند خود  يبه د

سب م ست؟ ج یکند. چه جرم یلقمه نان حالل ک شده ا ست، چون تالش م تیشان فقط علم رمرا مرتکب   یشان ا

   .کنند و جوانان توانمند دارند

شع گریبار د کی اکنون سجد  شه انییدر م صد ها مظلوم را  را که  شانیو گروه از ا دیساخت دیدر کندز انتحار کرده 

ــان م يجبور به ترك خانه هام دیکردند با تهد یم یدر کندز زندگ ــت؟مگریخاك هزاره ها ن نی. مگر ادیکن یش  س
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شان  ينابود یکرده در پ یحکمران نگونهیاند که ا دهیزدخود نساخته همه را از شما د يبرا يا انهیهزاره ها خانه و آش

   .حق دارند تیخاك هستند در حکومت و حاکم نی. آنها هم مانند شما از ادیهست

انها را بشـــنود. و بر اعمال تان  ادیاســـت که فر يکند. خدا یم یمظلومان پشـــت ســـر تان را خال نیا آه د؛ینکن ظلم

ــتیب ــما اناس ــوزان یرا در آتش ظلم تان م نانی. همانگونه که ش اش  امتیقبل از بر پا کردن ق انیپروردگار عالم د،یس

   .شما را در آتش غضب خود خواهد سوخت

  .دارند یی. آنان هم خدادیتنگ نکن یمظلوم چیرا بر ه یندگ.  زدیمظلومان ظلم روا مدار بر

  

  

  

  

  

  

  

  

   



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ژانوس يخدا  

79 A V A Y E B U F . c o m | 

 

  

   

   ستنیگنجد؛ ز یمن نم در

 دیجد ي. هر روز حادثه استین زیکشور دل انگ نیدر ا ستنیز بایاز ز ينماد گریامروز مان به قهقرا رفته و د افغانستان

ملت را به  نیچگونه جا به جا کنم تا احســـاس و درد ارا  میدانم واژه ها یقصـــه و درد. نم یاز عالم زیلبر يو دل ها

   انند؟یبنما ان،یجهان

ستم از حرکت م یاندازد. گاه گاه یدرد ها قلبم را به لرزه م نیشدت ا سمینو یم یوقت  یو رنگ قلمم م ستدیا ید

شک جار شکد. و فقط با ا ش شیرو شتریکه هر روز ب یو زخم يخ شن یم دهینمک پا از  کیر درد ه دنیشود و با 

   .ستندگونه ه نیکشم. در واقع همه هم یرنج م شتریملت آواره ب نیا ياعضا

ــتان رنگ و بو گرید واقعا ــ يافغانس ــردرگم یخوش ــهر مملو از س دلتنگ و  يآدم ها ،یختگیو در هم آم یندارد. ش

ش م؛یستیمثل اول ن گرید ر،یدرگ ست، جا یکیاند. اکنون حرف همه  دهیهمه از هم پا هم  ای ؟ییا افتهیتن نرف يبرا يا

خانواده خود  يلقمه نان برا کی افتیدر یهمه در پ ونالند.  یهمه از حال شان م ؟یکن یروزگار چطور سر م نیدر ا

ستند.  شب را بگذراند. و د یمال اش را بفروش م یکیه ساند تا  سپر وراتیز يگریر  یشود. ول ياش را تا روزش 

   .يوریمانده و نه ز یشان نه مال يبرا گریکه د یآنان يچه سخت است برا

دخترش را  يو نادار يناچار ياست که پدرش از رو يتر از همه وضع آن دختر نه ساله ا نیدغدغه ها سنگ نیا انیم

ـــود و آ نیا شیرفت و آرزو یکه به مکتب م ـــازد را قربان يبرا یخوب يا ندهیبود که معلم ش خانواده و  یخود بس

ساله در ب ینو دو هزار افغا ستیست و در بدل بخواهر و برادر کوچکش کرده ا . اوردیاو را به عقد مرد پنجاه و پنج 

   .یدردناك و زشت يچه معامله ا

 چیه يهمسر دار نییسن از درد و رنج روزگار پر است. او از آ نیدختر کوچک که قلب پاك و مهربان اش در ا نیا

سوزاند.  یم نگونهیاو را ا یگشته و زندگ دهیچیو پ کیراست که روزگارش تا یداند و عروس خورد سال ینم يزیچ
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ـــتان کودکانه  نکهیجز ا چیو در ه چیتواند بکند؟ ه یم یچ ـــانه ها اشبا دس  ينبض روزگارش را بچرخاند و با ش

   .به دوش بکشد یعمر طوالن کی يرا برا نیکوله بار سنگ نیکودکانه ا

ست تحمل ا چه سانه ها ست؛ین یستانتنها دا نیحالت مردمم. و ا نیسخت ا شهر اف ستان  شده  یآوارگ يامروز افغان

ست. در آن کوچه و بازار شان را برا يا سباب باز دیخر يکه پدران و مادران فرزندان  بردند. اکنون  یم حیو تفر يا

  .اندهمان جاده ها فرزندان شان را به فروش گذاشته  يدر گوشه ا

در کنار شان باشد  نکهیا يد. دختر بزرگ شان را نگه داشته بودند براپسر داشتن کیکه دو دختر و  يپدر و مادر آن

کردن شکم انها را نداشتند مجبور بودند پسر شان را در بدل چهار صد  ریدختر و پسر کوچک شان را که توان س یول

مرگ به  شدن شکم و نجات از ریس يسخت است برا ند،چهدالر و دختر شان را در بدل دو صد دالر به فروش برسان

ندارند و دامان  یشــناخت چیگردند که ه يفرزندان از دامان مادر جدا شــوند. و متعلق به پدر و مادر یگرســنگ لیدل

   .آنها ندارد يرا برا يمادر يبو دیمادر جد

ست هم ب نیهم شدند. اکنون آنکه کارمند دولت ا شان  معاش در  یگونه هزاران پدر و مادر ناچار به فروش فرزندان 

 يدر هراس است برا يکشور را بنگر نینان هستند و آنکه شغل آزاد دارد هم؛  فرد فرد ا يخانه محتاج لقمه ا گوشه

شب چه بخورند. حت س یروز و  سا يتوان ندارد برا یک ستد. همه درمانده  ینان يخود لقمه ا واریدر به د يا هیهم بفر

   .میهست ينابود يروزگار خود شان هستتد. همه رو به سو يا

ـــه ها زیملت ما لبر يآدم ها نیهمه هنوز هم دل ا نیا ای ـــده از قص ـــان. هر روز حادثه ا ينگفته ا يش . دیجد يش

که دل ما را همچون  میمان بود زانیبار را شــاهد مرگ خموش عز نی. و ازدیانگ یبر م گرید دادیاز دل رو يدادیرو

   .آتش سوزان سوخت
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   خموش مرگ

ست. و هنوز  شهیمان ر يرفته در رگ،رگ جامعه ا رفته یکیکه تار ستیروزگار تلخ ذهن ما  يواقعه ا کیکرده ا

سرزم يگریرا رها نکرده و دردش از قلب مان نرفته که رنج د ست که د یکند؛ مدت یما خانه م نیدر بطن  تاب  گریا

نه کرده و باعث درد و داخل خانه رخ واریرا ندارم. هر چند خبر واقعات از گوشـــه و کنار در و د ونیزیتلو يتماشـــا

ست به خبر ها نیشود. و با آن همه ا یم زانمیعز یدلتنگ شت  يبار دلم خوا شته از پ گوش بدهم که در روزگار گذ

   .کردم ینگاه م ونیزیتلو يپرده ا

 يها یهمه دغدغه ها و دلواپســ نیا يتا به تماشــا ونیزیتلو يروز ها؛ نشــســتم پا نیزد و بند ها و واقعات ا يهمه  با

ـــفحه ا کیبه  کیام بنگرم. و  چارهیدرون دل ملت ب واقعات روزمره را از  گرید یپ یکی. اورمیدر ب ریتحر يبه ص

شتیدر  کهبودم  یمهم يو در انتظار نکته ا دمیشن یم ندهیزبان گو سپارم. در ا اددا شمم به ز نیخاطرم  ب  ریلحظه چ

نوشته بود؛  یگذشت، با خط درشت یچشمم م شیاز پ رگید یپ یکیکه  يشدم به واژه ها رهیصفحه افتاد. خ سینو

   م؟یدانستم چه بگو ی. حک و پک ماندم، نمفیمزار شر يها لویپشت س ،ازیشدن جسد چهار زن فعال مدن دایپ

شدن... هر روز درد فراق  هنوز شته  ش دیرا با يزیعز کیهم مرگ و ک شت د ي. هااااامیبه دوش بک حمل  گریسرنو

   .ستیمان قابل تحمل ن يتالق روزگار برابا نیفراق در ا نیا

شهدا میکن یروا مدار که مظلومانه زنده گ گرید ای! خدانه شند. چگونه به باز ماندگان  خود طلب  يو ظالمانه ما را بک

شته،در اوج  يکه برا يمملو از درد و رنج و زخم ها يقلب ها نیا يراه چاره ا گریصبر د م؟یصبر کن سور گ ابد نا

رد  یشگیهم يمداوم خبر ها یدر مورد اخبار نشر شود ول شتریب حیدر نظاره ماندم تا توض ستیمان ن يها يناچار نیا

ــده م ــ هیثان نی. و در توانم نبود که ارفتیو بدل ش ــتم به طرف گوش ــم. برگش ــمندم و فورا به  یها را انتظار بکش هوش

ــفحه اخبار دق ــ قیص ــارات س  نمکردم تا بدا یو رو م ریز گرید یپ یکیرا رفتم. آنجا خبر ها (CNN) ان ان یاز انتش

   از چه قرار است؟ تیواقع

ض یخوردم با آنچه که م بر ستم بدانم. تو شر شتریب حاتیخوا  نیزنان که فعال ف؛یدر مورد مرگ چهار زن در مزار 

شته ا یجامعه مدن شونت ها يبودند و در گذ شتوانه و داد خواه حقوق زنان که تحت خ  یانوادگخ ينه چندان دور پ



سولیر عالمتاب   ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ـــاله ا ـــتند، و ده ها مس ـــوع رفتن، رفتن ا کنونا یدر اجتماع بودند. ول گرید يقرار داش  نیاز زمان آمدن طالبان موض

 یشــان کشــور را ترك م ينجات جان ها يجوانان برا نیده ها تن از ا يرنگ گرفته و هر روز شــتریب یآگاهان مدن

   .کنند

ــر ییهوا دانیآمده تا خود را به م یفونچهار خانم تماس تل نیا يحال برا نیدر هم و ــاعت مع فیدر مزار ش  نیدر س

رفتن آماده شده و بار سفر بستند  يخانم ها هم برا نی. اندیبرسانند، تا آماده پرواز شده به مقصد قطر با شهر وداع بگو

   .ن رساندندیخود را به وقت مع فیمزار شر ییهوا دانیو به م

روز  10در  یشان راحت شده بود ول الیخ گریآنها افغانستان را ترك کردند د نکهیاشان همه به تصور  يخانواده ها

شان به مقصد  دنیانها از رس يها لیخانم ها گرفته نشده ،و فام نیشان از طرف ا يها لیفام يبرا یتماس جیه یمتوال

   .حاصل نکردند نانیاطم یاصل

 يبرا یمواجه شـــده اند؟ راه يبا چه روزگار گانهیر شـــهر برخ داده باشـــد؟ و د یکه چه اتفاق دیبا ترس و ترد همه

 فیدر مزار شــر لویرا از پشــت ســ یجامعه مدن نیفعال نیاجســاد ا یده روز بعد کســ نکهینداشــتند. تا ا يریاحوال گ

نبوده  یخارج يارگان ها ياند. و آن تماس از ســو هشــکل آنها را تکه پاره کرد نیتر انهیکرده که به وحشــ افتیدر

   .شده بود يساز سهیدس نگونهیا شانیا يه از طرف دشمنان و ظالمان برابلک

 يزیطرح ر یشــود. فراتر از تصــور مان؛ آنچه حت یخموش خالصــه نم يطالبان فقط با مرگ ها يها ســهیدســ مگر

 يها استیاز س گریپنهان کردن اعمال زشت شان نحو د يبرا يآمد. دروِغ ها و نقاب ها یپالنش هم در ذهن ما نم

   .ندارد یشو ارز یمعن چیانها ه يکار شان جان آدم ها برا نیا يشان است. و برا
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  تیواقع يدر چهره ا دروغ

غم  يقصه ا شیشد. نگاه ها یم انینما اهیس يو چشمان درشت و مرموز او از پشت تکه ا زیمعصوم و دل انگ چهره

شود. و آنچه از گفته  یلرزان اش از گوشم دور نم يداشت، صدا یاز وحشت بزرگ ریکرد. و تصو یم انیرا ب یناک

   .دردناك بود یساختم کابوس یدر فکرم مجسم م شیها

شرح م او ستانش را  صوم یدا شمانش زل زده مع کردم. افزود:  یصداقتش را حس م یقلب و پاک تیداد و من به چ

سکه دروازه را باز کردم و پ نیما را تک تک زدند. هم يطالبان درب خانه ا س دمیر کار دارند؟ مرا با زور  یبا چه ک

با خود آورده اند. که امر  نجایمرا ا یلیبه چه دل کهکابل بردند. من در حال صـــحبت بودم  تیوال 11با خود به حوزه 

درخواسـت شـوکه شـدم؛  نیا دنیکرد.من با شـن یحوزه دهن به سـخن گفتن باز کرد و از من درخواسـت نامشـروع

سو رهبر گروه طالبان  کیکردن ندارند. از  شهیمسلمان بودن و تقوا پ يمگر طالبان دعوا ست،یچه روزگار نیا ایخدا

از  دیکن تیبه راه راســت هدا دیرا با جبر بخواه یاگر شــما کســ د،یکه مردم را مجبور به اقامه نماز کن دده یفتوا م

شرع شکل یلحاظ  سو یم ص گرید يندارد. از  س نیاز هم یشخ شت م نیوادار به چن را یگروه  به جبر ک  یعمل ز

  دارند؟ نانیهست که ا يچه چهره ا نیکند. ا

که پشت ححابش  يراز آلود يرا بشنوم. دختر معصوم با چهره ا يشتریب حاتیخواستم توض یفکر غرق بودم ول در

سرد و نفس نفس زدن ها سناکش ادامه داد. برا يپنهان کرده بود با لحن  شان لب نکهیا يتر ست  گفتم و ن کیبه خوا

شاجره م شکنجه قرار  یمدام با انها به م شت تر دادهپرداختم آنان مرا مورد   ينحو لت و کوبم کردند. و برا نیو به ز

ها معلوم  یدگیکوب يدست و شانه اش را نشان داد . واقعا نشانه ا يها يکبود ابندی نانیاطم شیهمه از گفته ها نکهیا

ش یم س يایشد که با ا شن اریب ست و در نزد ای مثل دره یخ شانه ا يشانه ا یکیشالق خورده ا ستش ن از دندان  يرا

بود. با آنکه بغض  انیشــده باشــد واضــح نما يدر ان لحظه از ان خون جار دیشــا یکه حت یقیعم اریبســ یتگگرف

که  و جوانان یکرد و با دل گرفته از اندوه به مردم شمال یشد؛ مکث يرا گرفته بود و اشک از چشمانش جار شیگلو
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 انیظالمان و وحش نیخواهر تان را دست ا یتا چه زمان دییایهمه مردم اشاره کرد و گفت ب ياز وطن رفته بودند و برا

  .. و از همه طلب کمک کرددیبه ناموس تان چشم دوخته ما را تنها نگذار نانی. ادیکن یتنها رها م

که  یبود، مرد خشــن دهیشــد و به دســت همه رســ یمختلف نشــر م يدر رســانه ها ویدیو نیکه ا یزمان نیدر هم یول

ـــمان خون خوار يدر چهره ا شیها یبزدل ـــکار بود و چش ـــت اش کامال آش ـــت. و همه از نگاه کردن به  يزش داش

ش یصورتش م ست که چه وح ست. مقابل دورب یصفت یدان شده گفته ها نیا  ين دختر را رد کرد و ادعایا يظاهر 

   .اعمال خود برسد ي. تا در مقابل تمام مردم مجرم و متهم معلوم شده به سزاشد یکرده خواستار محکمه علن تیثیح

شدم و مدام از خودم م یلیخ ویدیو نیا دنید با س یناراحت  س یمحکمه علن دمیپر که  ناًیقیکند؟  یم ریدا یرا چه ک

 جهیالبان. پس نتکه خود ط قایکند؟ دق یقضـــاوت م یخواهد بود؟ مطمئناً طالبان. چه کســـ لیوک یطالبان. چه کســـ

ــت آنچه را که نما ــتم واقع یو متهم خواهد بود. با آنکه م ودهند طالب خوب و دختر دو ر یم شیمعلوم اس  تیدانس

  ناك آن دختر است؛ میب ينهفته در نگاه ها

سرکوب نشود؟ هر چه  نگونهیدختر را کمک کند و خواستار حق اش باشد تا ا نیتواند ا یم یخودم گفتم چه کس با

 گریامروز د قایدق "نوایب "قبل نوشته بودم افتادم.  يکه شب ها يمقاله ا ادیو به  افتمیرا درن يفرد ای یر کردم ارگانفک

 میدر مقابل چشـــم تمام جهان خواه دهیچیگونه به درد خود پ نیکمک با ما دراز نخواهد شـــد و ما هم يبرا یدســـت

   .مُرد

و دو رو هســتند که مســاله را  اریطالبان آنقدر هوشــ نکهیم غافل از ابود یمحکمه علن يکه در هراس از برگزار یمن

ســاعت از حادثه گذشــته بود.  24 بایبود. تقر بیعج میبرا یلیگذارد. خ یدر مقابل چشــم ما نم یمنتظر محکمه علن

   .است نیا تیکه واقع دتصور کردن یمردم با ساده دل شترینشر شد و ب يدیجد يویدیو

 لیگفت دل یهم م يگریدختر و د نیبر ا يگفت وا یم یکی. ســـتندیبد هم ن نگونهیا چارهیان بگفتند طالب یم بعضـــا

دختر در صـــفحات  نیقضـــاوت ا يهم برا یپ يکنند و... واژه ها یخود مردم ماســـت که طالبان را بد نام م یاصـــل

ستان چ یشد. هنوز نم یرد و بدل م یاجتماع  "ا خواندم که نوشته بود ر ویدین که عنوان ویهم یول ست؟یدانستم دا

هم طالبان مجبور به  یپ داتیاو به اثر تهد دیبا خودم فکر کردم شــا "طالبان اتهام بســته بود يکه باال ياعتراف دختر

   .پس گرفتن سخنان خود شده باشد



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ژانوس يخدا  

85 A V A Y E B U F . c o m | 

 

سته بود و برا کیدختر و  کیرا باز کردم  ویدیکه و نیهم ش سر در کنار هم ن ض يپ ه من دادند ک یم حیخبرنگار تو

ـــوهرم دعوا کردم و او مرا لت و کوب  نیاز ا یدگیاثرات کوب نیرا طالبان لت و کوب نکرده بلکه ا ـــت که با ش اس

ـــم يکه به خانه ا یکرد. هنگام ـــتم س بگو  ویدیو نیو تو در ا رمیگ یاز تو م ویدیو کیگفت  میرفتم او برا هیدوس

ــازم ت یم سیک تیبرا نیطالبان مرا لت و کوب کرده؛ از ا ــور بروس  نگونهیکردم ا یفکر نم ی. وليا به خارج از کش

ـــوهرش هم در کنارش همچنان تا ریدر همه جا پخش کرده و من را درگ ـــازد. و ش کرد که او را لت و کوب  دییبس

شده، دزد و رهزن و چپاول  نیتام تیکه طالبان آمده امن یاست و از زمان یکه از طالبان راض نیان ایکرده است. و با ب

شده و ه نیتام یتیامن چیکه برعکس ه ی. در حالمی. ما راحت هستستیگر ن شده بلکه بدتر و بدتر  یحالت چین خوب ن

 یکه ارگان لیدل نیو به ا ردیگ یم رتطالبان صـو نیهم یدارد و همه به سـرکردگ انیها جر يرسـما دزد شـهیاز هم

شــده  هیشــب يال ســخنان شــوهر آرزو البته آرزوح نیمانده اســت. که با ا دهیپوشــ میو اعتراض ندار یداد خواه يبرا

   .دیاظهارات دوست آرزو رس دنیبه هر حال نوبت به شن یدروغ محض بوده است. ول

سم خبر ست او؛  س هینگار از دو سم یکه واقعه چ دیپر س هیبود.  رخ نداده گفت  يحادثه ا چیه ایلحن آرام گو اریبا ب

شر کردم زمان ویدین هم باور کردم و وآرزو به من گفت طالبان مرا لت و کوب کرده م شد  ویدیکه و یاو را ن شر  ن

همه مردم را عفو کرده است  نیخاطر گفت طالبان ا رامشدروغ گفته است. و با آ می. و آرزو براستین نیدانستم چن

ـــ یما را هم از بزرگ نجام گروه ظالم ا نیآن هم در مقابل ا يخالف کار نیکه چن یخود عفو کنند. به نظر من کس

   .تواند یبا آرامش خاطر در مقابل شان صحبت نم نگونهیداده باشد ا

 يببندد چرا آشــکاراً حوزه ا یکه بخواهد به دروغ اتهام يفرد کیبود. در اول با خود گفتم  بیعج میبرا یلیخ نیا

   .بود یطالب کاف ندیتوانست فقط بگو یخود شان است را نام ببرد؟ م يخانه ا یکیکه در نزد 11

افغانستان " ونیزیرا به تلو ویدیو نیاز کجا ا ستیاست و معلوم ن دهیکه چهره اش پوش يدختر کی نکهیقدم دوم ا در

  .کنند یم دایساعت او را پ 24در  یراحت نیفرستاده چگونه به ا  "نترنشنالیا

دهند.  یم بیکار شان فر نیبود که طالبان در تصور شان مردم و جهان را با ا يچهره ا يساز هیتر از همه؛ شب بیعج

 دهیاگر پوش یفرد حت کی يشکل وجود یشد ول یبود و صورت اش معلوم نم دهیدرست است با آنکه حجاب پوش

بزرگ  ادیچشمانش ز یبدل نیچشمان درُشت و کالن داشت و ا یواقع يکه؛ آروز نگونهیا شود یم دهیهم باشد فهم

   .مان تفاوت داشتو آس نیشان همانند زم ينبود و مژه و ابرو ها
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صــورت کوچک و  نیدروغ يآرزو یو تنومند ول يصــورت پر و برجســته، چاق تر؛ شــانه و اندام قو یواقع يآرزو

   .تر و کوچک تر داشت فیالغر و اندام ضع

 يآرزو نیا یول یو کوهستان یشمال يلهجه ا یواقع ينداشت. آرزو یشان اصالً هم خوان يهمه مهم تر صدا ها از

 هیرا شب یپول فرد بدل ایو  دیکه با تهد یطالبان تی. خنده آور است ظرفیکابل يبه او با لحن آرام و لهجه اشده  هیشب

را بر رخ بکشند. و تصور  تیو معصوم یکنند و نقاب خوب انشان را پنه يها يخواهند گنده کار یآرزو ساختند و م

   .دهند یم بیرا فر انیکار شان مردم افغانستان و جهان نیکنند با ا یم

   .میدان یزشت و معصوم را م انیو دروغ م تیواقع انی. فرق ممیستیقدر ساده هم ن نی! انه

صدا يدختر يدلم برا یول شت اش  ستیاکنون معلوم ن شیدر هراس بود که با بلند کردن  سرنو ست و  که در کجا

شده؟ با او چه کردند؟ تا هنگام شند ا یچه  سگونه ب نیکه او را خفه نکرده با را با نامش وارد  يگرید یا دل جمع ک

ــاختند. خ یصــحنه نم ــمم به خبر چارهیب خترد نیاز ا يناراحت بودم و به دنبال خبر یلیس خورد که در  يبودم، چش

شده بود که نمبر ت "BBC " یس یب یصفحه ب شر  ست و ه لفونین س چیآرزو اکنون خاموش ا تواند با او  ینم یک

اش را طالبان با خود  کانیشان گفته شده که آرزو و نزد يشده اند برا شیدر جستجو که یتماس برقرار کند. و آنان

   .برده است و در حبس آنها هستند

و  میدار یداد خواه يبرا ییکه نه جا یاســارت نجات دهم؟ در حال نیمدد بطلبم و چگونه او را از ا یدانم از ک ینم

و زشــت  انیدختر مظلوم را از بند وحشــ نیکنم پروردگارا ا ی. فقط و فقط دعا ممیاعتراض کن شیکه برا ینه کســ

سو ض نیعدالت خودت ا گاهباز کن. و از داد شیصفتان نجات بده و درِ رحمتت را به  ضاوت کن. مجرم را  هیق را ق

و در چشــمان شــان  يدیپل ياســت که اذهان شــان بو یزشــت ياز انســان ها زیاعمالش برســاند. طراف ما لبر يبه جزا

   .حشت جا گرفته استو ریتصو

ـــدد تکم یواقعه هنگام نیا ـــر کتابم بودم ول لیرخ داد که در ص  دیترد "ژانوس يخدا"به نام  یعنوان يبرا یو نش

صور م شتم. چون ت ضم ا یدا شا نیکردم که ه سد. چون از اعمال ظاهر لیثق دیعنوان در اذهان مردم   يتر به نظر بر

س یتند تر به نظر م یلیواژه خ نیداد. ا یکه طالبان انجام م و  قیمنابع دق سمینو ی. هر چند خودم از واقعات که مدیر

ـــفت نیدانم که ا یدارم ، و م یمطمئن ـــتم. بعد از  یم یقناعت مردم راه حل يبرا ی. ولدیآ یم نانیبه ا یلیخ یص جس

توانم باشم و  یهمه م يدراز شود. پاسخگو میدانستم که اگر هزاران انگشت انتقاد هم به سو گریواقعه د نیرخداد ا

   .کردند يشرح صفات شان همکار يشان را کم کم آشکار کرده برا تیحال خود طالبان ظاهراً واقع نیدر ع
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 يها به سو نیا رییکه تغ میدان ی. و اکنون مستین شیب یباف الیطالبان خ يریپذ رییثابت شد که هنوز هم تصور تغ نیا

س ییگرا یمنف يمثبت نه بلکه روانه ا ستیو  س کیتار يها ا ش اهیو  ست که فقط برا یپو شان با  يا اعمال اهداف 

خشن، زشت،  يشان آن چهره ا ياز قبل طرح شده ا يپالن ها لیتکم يبرا یوارد صحنه شدند ول یینقاب خوب رو

   .نقاب شان وجود دارد نیدر عقب ا يگرید يظالم، مستبد، دهشت افگن، خون خوار و هزاران صفت ناسزا
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   ژانوس يخدا

در  یکیکه دو چهره داشت  يژانوس بود. خدا يخدا در شهر روم همان خدا نیکس نبود. و ا چیخدا ه رینبود غ بود

سرش که حکا يگرینگر بود و د ندهیرو که آ شیپ شته را مرور م اتیدر عقب   يمعلوم نبود چهره ا یکرد ول یگذ

   .گذاشتند یبرابر او سر به سجده م درکردند و  یم میمردم او را تعظ نیهم ياش کدام هست. و برا یواقع

ـــتان در روزگار کنون نیهم مثل ـــ يخدا زیرهبران ما ن یداس ـــاختند تا مورد احترام قرار گرفته و  یژانوس از خود س

   .بسازند یبا نقاب زشت شان اهداف خود را عمل يکنند و همچنان به نحو دایمردم پ انیدر م یگاهیجا

سال  ستینسبت به ب یو فن یعلم راتییبخش تغ یو فهم با نام طالبان خوب و تجل یاز خوب ینقابظاهر شان  يا چهره

ست و چهره واقع شته ا شده به نام طالب دزد تجل یگذ ست. از  افتهی یشان که در پس نقاب پنهان  سو با چهره  کیا

 يبا چهره ا گرید ياز سـو اعالن کردند و یومهمه عفو عم يخوش و سـرشـار از رحم و مرحمت ظاهر شـده برا يا

   .دهند یپنهان کرده اند مردم را مورد شکنجه قرار م یاهیزشت که در پشت نقاب س

و  اتیجوان را از وال يکردند. دختر ها یکنند؛ به خانه ها داخل شده تالش یم جادیخواهند وحشت ا یکه م آنچنان

بردند. اگر  ریها را با خود به جنگ در پنجشـــ به عقد خود گرفته بردند. پســـر يقصـــبات دور دســـت به نکاح اجبار

ص شد خودش  یشخ ضر به رفتن ن ضا ایحا شت رو ياع شتند. با زنان ز ها و  ستیکردند، ژورنال هیخانواده اش را ک

ــت اهداف خود را اعمال کرده و از  دیرا تهد یافراد کارمند حکومت ــان خواس به مرگ کردند و به هر نحو که دل ش

اعمال  نیکه ا یو لطافت ظاهر شده تاسف کردند بر آنان یمنور از مهربآن يبا چهره ا یتند.ولشهر ما وحشت سرا ساخ

ستند؛ خالف کار يبلکه دزد ها ستندیها طالب ن نیکه ا نیا انیرا انجام داده بودند و با ب خود را  يها يبا نام طالب ه

   .پوشاندند فینقاب لط نیبا ا
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 شیرا پ یاستیشان معلوم بود که چه س يطرناك تر از قبل؛ در گذشته از کار هاخشن تر و خ یکرده اند ول رییتغ آنها

 کیروزگار تار نیرا در ا یاهیس استیآمده اند و س زیانگ بیاکنون با نقاب فر یکنند ول یم يو چه رفتار رندیگ یم

خواهد  ایافتاده بود و  یک يبرا یکدام اتفاق یو چه زمان اســت؟شــان کدام  یخود واقع میدان یما اتخاذ کردند که نم

   افتاد؟

ــاله ــحنه انجام  یپنهان يها تیواقع افتیدر یاز زمان آمدن طالبان همه در پ نکهیا گرید يا مس که طالبان در عقب ص

 گرید یکس چیما. و ه يروح خسته و جسم افسرده ا نیشده بر ا نیکه درد آفر یدهند و در ترس از مرگ خموش یم

. دندیدادند به هدف خود رس یعمل را انجام م نیکه ا ینآنا نکهیو همه در تصور ا ستیراس ناز انفجار و انتحار در ه

شهر تام يظاهر تیو الاقل امن سوس که هنوز هم ا یشده ول نیدر   یپ یکیمان را رها نکرده و  يصدا ها رد پا نیاف

   .ما ساخته اند دانیدوباره سرك و کوچه، مسجد و مکتب ما را غرق خون شه گرید

  

  

  

  

   



سولیر عالمتاب   ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بوف   يآوا ینترنتیکتابخانه ا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  

  

   نیآتش يها شعله

شب يا شعله شان ها  شف شعله ها هیآت ش يبه  ش نیآت ست. آت شور ما ا که انفجار کرده و از دل کوه ها  یامروز در ک

ش یشد و اطرافش را به آتش م یم ریسراز شمناندیک شهر ما د شه و کنار  ست که در گو  يبا نام ها ی. و چهار دهه ا

  .ساخته اند وزخانمان س يجنگ ها ریرا درگ وحشت ما جادیا يوحشت بار شان برا

ساخت  یبردن مردم منفجر م نیاز ب يرا برا يمواد انفجار ایخودش را  يما فرد یزندگ يروز ها نیدر آزاد تر یحت

ــدا ــ يبلند انفجار کوه ها يو همچون ص ــاخته از دود  يبا نوا نیآتش ــعله ور س خطرناك آتش را در چهار اطراف ش

س کیتار س اهیو  س ،یمان آباش آ سوگ عز یم يآلود ودد یکیگرفته مبدل به تار اهیرنگ  شت. و باعث  ما  زانیگ

گذاشت؛ دست و  یساخت،هر انفجار از خود افراد غرق خون را به جا م یما را شعله ور م يشد، و آتش دل ها یم

سر ها یب یتن و تن یب يپا شت ها یب يسر،  سم و گو سب يج از مردگان را  یوهجاده، انب يشده به جدول ها دهیچ

را در  يبرادر، فرزند يرا در حســرت شــانه ها يرا در فراق فرزندش، خواهر يو مادر پدرحالت؛  نی. در ادیآفر یم

ــر ایانتظار آغوش پدر  ــفر زندگ دارید يرا در آرزو يمادر، همس ــور یهمس ــته؛ زخم ناس در عمق قلب  ياش گذاش

   .جا زده بود يهزاران شهروند

صدا ها و واهمه ها  نیا انیدر م ی. ولستینگفته که هنوز باق يز درد هاا زیلبر يها نهیس سر و  جمله خاتمه  کیهمه 

ـــوول نکهیهمه بود؛ ا ـــهی. همرفتیحمله امروز را طالبان پذ تیمس خبر ها  سینو ریحمله را در ز نیدر خبر ها هم ش

   .کرد یمتکرار  شیها واژه انیرا در م نیا ندهیدرشت نوشته و بار ها و بار ها گو

 دهیمردم را به طرف خود کش شتریتصور ذهن ب نیشدن شان ا روزیخود شان پ يپس از آمدن طالبان و به گفته ا یول

شد. و ا گریبود که د شعله ور نم نیانتحار و انفجار تمام  شان ها  شف صدا یشود. حت یآت شکاراً  شان را با  يطالبان ا
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شد؛ در گذشته روز ده ها ب گریگفتند د یساختند. و م یواژه ها گرنگ تر م نیگفتن ا صد ها  وهیجنگ تمام   میتیو 

   .ثبت نخواهد شد میتیبه عنوان  يفرزند چیو ه وهیب یزن چیاکنون ه یاز بازماندگان شهدا بودند. ول

 یب ی. ولمیخوشنود بود ردیم ینم يزیعز گریکه د نیا يروزگار مان حد اقل صبر دل کرده برا يتنگنا نیهم در ا ما

ســازند. و ما هم دوباره در  یکرده و آتش روزگار ما را شــعله ور تر م يجمع آور شــتریب زمیدشــمنان ه نکهیخبر از ا

   .میزیر یاشک حسرت م يغم بغل گرفته در گوشه ا يمان زانو يها نیتر زیسوگ عز

شان در خطر بود رخ داد.  يهاافراد که جان  هیکابل در هنگام روند تخل ییهوا دانیدر م يانفجار ها؛ انتحار نیا آغاز

که  یساخت. و آنان يرا جار يخون بار يایبه جا گذاشت و در یاز حد بود صد ها کشته و زخم شیازدحام مردم ب

ش افتیدر یدر پ ش يبودند به آرامگاه ابد یآرام سپار  ش تیدر وال ي. بعد از آن انتحاردندره سجد   انیعیکندز در م

شد و دود جن شته و زخم یرانیگ و وبازهم آتش افروخته  شت. ده ها تن ک صدها خانواده را به  یرا برافرا شدند و 

   .نشاندند يغم و عزا دار

ــوگ وار هنوز ــده بود که انتحار نیا يس بزرگ قندهار رخ داد و باز هم آتش و  تیدر وال يگرید يحادثه تمام نش

   .تر ساخت قیمو زخم ما را ع شتریرا به جا گذاشت و درد ما را ب ختهیخون در هم آم

کشــور کابل، در شــفاخانه ســردار محمد داوود  نیا تختیدر قلب افغانســتان پا يانتحار زیخبر از همه چ یرفته ب رفته

سبق امن سکر و کارمند ا صد ها ع ستر)،  صد ب شه یتیخان ( چهار   زیجنگ ن یساخت و بر عالوه انفجار به مدت دیرا 

گرفتند  یکه به خانواده شهدا تماس م یبود.  زمان ختها در هراس انداگلوله ها مردم ر کیشل يداشت که صدا انیجر

سل ساد را ت س رندیبگ میتا اج ضر به رفتن به ا یک شده به جرم ا یشفاخانه نم نیحا شان  شت ن که  نیشد تا مبادا انگ

 تهرا تیم در والمرد يزمان خانه ها نیاســـت او و خانواده اش را نابود کنند. در ع یتیامن يها رویاز ن یکیخانواده 

  .ساخت شتریهدف راکت ها قرار گرفت و امکان وقوع جنگ را ب

از مساجد به  یکیدر ننگرهار در  گریوحشت ها هنوز از خاطر ها پاك نشده بود که انفجار بزرگ د نیکه ا متاسفانه

غرق خون  يهم افراد درد روزگار شــان را به دوش شــان ســپرد. باز نیغم نوشــاند. و بار ســنگ يده ها خانواده باده ا

شده و آسمان غمناك ما غم گسار گشته،  نیآتش آتش يشد. شعله ها دهیدست و پا پاش یب يسر و تن ها یاجساد ب

   .کرد هیبر سقف ما سا یکیابر تار
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ش نیا هنوز سر خط خبر ها به حا شت برچ یبزرگ ينرفته بود که انتحار هیحادثه از   دهیتپ يدل ها یدر غرب کابل د

   .قرار داد گرید یرا در تپش غماز غم 

ضع چیه شک غم م رییتغ یتیو سمان ما هنوز ا سقف تار يبارد و باال ینکرده، آ ست. آتش  ستادهیا کیسر ما مثل  ا

شده است.  شهیما سخت تر و بد تر از هم یزندگ تیانفجار ها وحشتناك تر گشته است. وضع يشعله ور شده و صدا

شت بار را  نیخبار که اا يواژه ها دمانیبود چ بیعج یول سوول يبار با جمله ا نیاحوادث وح حادثه را داعش  تیم

  "ست؟ین یجالب يجمله ا نیبه نظر شما ا"رانده شد.  هیاز سر خط خبر ها به حاش اتیواقع نیو ا رفت؛یپذ

اره ها که طالبان از زمان جنگ شان با حکومت گذشته در درون کوه ها و مغ يکنم مهمات و طرح ها یتصور م من

  .؟ستیگونه ن نیاست. مگر هم دهیرس انیجا گذاشته بودند و فراموش شان شده بود. اکنون به دست داعش

 نیا يلحظه ا يو برا دیبار چشمان تان را ببند کیاست!  زیبرانگ رتیاست ح یمتهم واقع یچه کس نکهیتصور ا واقعا

   شود؟یتان متهم معلوم م يبرا یکه چه کس دیشان را در ذهن تان روشن کن یدمانیچ يهمه حوادث و واژه ها
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   ست؟یک متهم

و تا  میکن یهدف روز را ســر م یب ؛ينفس تازه ا چیه یشــمال و ب یهوا، ب یســرد و صــبحگاهان ب يروز ها نیا در

 نیروزگار و متهم نی. فقط و فقط به دنبال قضاوت از امیرو یشود دوباره سر به بالشت گذاشته به خواب م یشب م

   .میاعمال هست نیا

. لحظه میپندار یظالمان م نیداعش را ستم کار تر یو گه نمیک یقدرتمندان تصور م نیطالبان را خطرناك تر یگاه

. آنگاه میزن یفرار او به پشــت لب م يبرا يدل شــوره ها پوزخند نیا انیو در م میرتیدر ح یغن يها انتیخ يبرا يا

ـــیجمهور پ سیرئ يحامد کرز يآقاتن طالبان از زبان بردار گف يما برا االتیدر افکار و خ  یما در فکر فرو م نیش

 کیرســد که هنگام تبادل افکار با  یم ی. و زمانمیها دار ینابســامان نیاز ا یمتفاوت يما قضــاوت ها کی. و هر میرو

   .میکن یرد م يو پرخاشگر يبه جدل برخاسته نظرات فرد مقابل ما را با ساده پندار گرید

تصور  يهمه در به در نیدرد ها و ا یرا منبع اصل یفرار غن یو گاه مینیب یما م یکنون تیطالب را مقصر وضع یگاه

 یشـان را مالمت م کی کیو تار سـاخت.  رهیحالت روزگار ما را سـخت فشـرد و ت نیکه ا يو در لحظه ا میکن یم

   .میکن

جا  يامروز اش اعاشـــه و اباته ا يکه برا يگریو د نگران اســـت شیفردا يامروز اش غذا دارد برا يکه برا یکی آن

 یم يزنده ماندن شــان چه کار يفرزندان و خانواده اش هســت که برا يك برانگذاشــته اســت نگران خورد و خورا

ستیچه ز یشان ول يامروز و فردا یتواند بکند؟ و همه در نگران را  دشیام یندارد ول چیکه ه يفرد یگ شکرانه با

  .آورد یاست. از اندك مال که دارد شکر نعمت به جا ماز دست نداده 

را مقصر دانسته و بار مالمت را بر سرش  يگرید یکس ،يمشکالت روزگار که بر سرشان آمده به نحو لیبه دل همه

   ست؟یک یدر اصل متهم واقع یاندازد. ول یم
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ــم انداز ا یم ــال اخ 20 نیرا در هم نیمتهم نیخواهم از چش ــت  يکه طالبان به نحو یزمان کنم. از انیب ریس ــکس به ش

ــدند و به گفته ا ــغالگران خارج نیا يمواجه ش ــت قدرت واقع کایکه آمر یگروه اش ــت  نیا یاس حکومت را در دس

 یقابل قبول نبوده با انتحار و انفجار در پ لبانطا نیا يکرد. برا یاهداف خود را اعمال م یداشــت و با نام دموکراســ

ــان بودند.  ابیکام ــدن ش ــل یدر حالش ــان آمر یکه هدف اص ــ نیا يها یقربان یها بود ول ییکایش ــهیهمه دس ها  س

ـــوم، نوجوانان، جوانان، زن و مرد، پ در مکاتب و مدارس  ایجاده ها  يجامعه که رو نیهم ریو کم پ ریکودکان معص

پرداختند  یرزش مو نیبه تمر یورزش يهم در باشگاه ها ایدر مساجد مشغول عبادت بودند و  ایخواندند  یدرس م

   .طرفان نابود شدند یگناهان و ب یب شهیبود نابود نشد و هم یکه هدف اصل یشان شخص يپروژه ا چیبودند. در ه

و  شیمردم بهتر شــد و مردم به آســا یزندگ تیبا تحول که به وجود آمد وضــع يحامد کرز يزمان حکومت آقا در

سب ست  یآرامش ن س افتهید .  با اوردیخود به وجود ب يخود و خانواده ا يبرا يبهتر یزندگدر تالش بود تا  یو هر ک

 یقناعت بخش بود. مردم يدر حد شانیا يبرا تیعوض نیرا از نقطه صفر شروع کرده بودند اما ا یمردم زندگ نکهیا

   .کردند یم يتحول احساس خوشنود نیکه سال ها در بند جنگ بودند از به وجود آمدن ا

دغدغه ها و مشــکالت  ؛یبه دوره حکومت وحدت مل میدیرســ يکرز يالش در دوره آقاســال کار و ت 13از  پس

داشـتند. با باال رفتن  هی. نان و پول از شـهر کمرنگ شـد. همه از روزگار شـان گالدیبه اوج رسـ يکاریب افته؛یشـدت 

ــاوت م نگونهیعبداهللا مردم ا يو آقا یغن يآقا انیتنش ها م ــور امکان  کیر جمهور د سیکه دو رئ دکردن یقض کش

   .زدیهمه به هم بر یزندگ نینچنیسبب شده که ا یحکومت دو نفره و توافق جادیندارد ا

 يها نیتر زیانفجارات عز نیشتری. و در بمیفراوان پشت سر گذاشت يپنج سال را با مشکالت و چالش ها یهر شکل به

بهتر از  يفردا يبرا دیهنوز ام یاز دســـت رفتند. ول جامعه ما بودند ي. جوانان توانمند که ثمره امیما را از دســـت داد

   .امروز وجود داشت

ـــت پا تیحاکم يدوره ا یوحدت مل حکومت ـــندوق ها ياش را تمام کرد و مردم در انتخابات که گذش  يرا يص

ا را به ه دیکه بتواند ام يفرد يها بخاطر اعتماد باال یدادند. دلواپس يسرنوشت کشور خود را نییتع يرفته و برا یده

  .بود ادیبسازد ز یواقع يزاداز طراوت آ زیمردم را شاداب و لبر یما برگرداند و زندگ یزندگ

اش را حفظ کرد  يجمهور استیدوباره سمت ر یانتخابات وجود داشت بالخره غن نیبا تمام مشکالت که در ا یول

دو  نیذکر کردم در ا شیرکرد هاکتاب از کا یاول يکه در ســطر ها یقدرت را در دســت گرفت. چنان يو ســلطه ا

  ...کرد ادامه داد یقصه م یالیخ يایدن زشان ا يداده برا بیکه در پنج سال اول همه را فر یچنان زین ریسال اخ
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صه م شیشد. با آنکه از کارکرد ها یمردم بدتر و بدتر م روزگار شت  یمطلوب يا جهینت چیه یکرد ول یق سرنو در 

 یمیگرفت و در هر تقو یشدت م شتریعقب روانه بودند و هر روز انفجار و انتحار ب يومردم نداشت. همه و همه به س

تمام ملت را تنها گذاشــت و طالبان  یکیتار نیدر ا وکه فرار کرد  نیگذاشــت. تا ا یرا به جا م يهمچون زهر یتلخ

 يبرا يدیام گرید؛ نه دشــده بو کیقدرت نشــســتند. هر چند ســرنوشــت مردم نامعلوم و روزگار همه تار يا کهیبر ار

   .میدار ستنیز يبرا یتوان یدر افغانستان وجود دارد و نه حت ستنیز

شمن يدعوا طالبان س ید صد ر شت و به مق ستان را دا ش گریحاال گروه د د؛یبا حکومت افغان و با نام داعش  دهیسرک

ـــتید طالبان قابل تحمل نکنند. هر چند ظلم خو ینابود م يهمه روزه انتحار کرده مردم را به هر بهانه ا و مردم  س

ــان و با ا چارهیب ــتند ا نیدر جنگ با روزگار ش ــو زگروه ظالم هس ــ نیا گرید يس  یروزگار ما را تنگ تر م انیداعش

   ؟یچه کس ؟یهستند؟ طالب؟ داعش؟ غن نهایکدام ا یسازند. پس به نظر شما متهم واقع

ترسانند و وحشت  یما را م دهیرا طالب نام یکیمهره) هستند.  (يمجاز يآدم ها يمستعار رو يهمه نام ها نهای! ایبل 

 يرا از درون ملت با نام شناخته شده ا یسازند. و شخص یمان م زاریب یرا داعش؛ از زندگ يگریکنند. و د یم جادیا

   .شود یم شان يروزیپ لیکرده دل هیدست خود ترب ریز یبه نام غن

   ؟ستیسازد ک یمهره ها را م نیکه ا یقدرت

شوند  ینام ها به صحنه ظاهر م نیو با ا دهیپوش یجهان؛ همان قدرتمندان هستند که نقاب يدر پشت صحنه ا یقدرت ابر

شـــان  نیشـــان را نابود کرده در ســـرزم يا انهیخون انســـان ها خانه و آشـــ ختنیکه با ر یحاکمان ظالم تیدر واقع

در  یســـتادگیرا توان ا یقدرت چیه يو روز رندیبگ دخو ریکنند. تا رفته رفته قدرت جهان را در تســـخ یم یحکمران

  .مقابلش نباشد

ــتان هم زین اکنون خود را  يو طالبان پروژه ا افتی انیموفقانه پا یغن يپروژه را به راه انداخته اند. برنامه ا نیدر افغانس

 يفرد دیشا يگرید يروه هارانده داعش و بالخره گ رونیسبک ب يطالبان را هم همانند مهره ا يآغاز کردند. و روز

   افغانستان؟ چرا یبسازند. ول لیپروژه دخ نیرا در ا يگرید

کشور ها در اطراف افغانستان هستند.  رهیو غ کستان،یهند، تاج ران،یمثل پاکستان، ا يادیز يکشور ها نکهیعنوان ا به

   دارد؟ یلیدل یجهان چ يگوشه ا نیکنند. و آغاز قدرت شان در ا قیپروژه را در افغانستان تطب نیا دیچرا با
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   افغانستان؟ چرا

به شناخته شدن شان  لیکه انسان ها م میابی یدر م میتوجه کن تیبشر شیدایانسان ها از آوان پ يبه فلسفه وجود اگر

کند، انســان ها ذاتا شــرور، خودخواه و جاه  یم انیدارند. چنانکه توماس هابز به صــراحت ب گرید يتوســط انســان ها

واضح از سقراط در ارتباط به  انیپپردازند.همچنان ب یمبه قدرت دست به جنگ و جدل  یابیدست يلب هستند و براط

ــت. او م ینیخود بزرگ ب ــان ها اس ــان ها م دیگو یانس ــبت به همه افراد بزرگ تر جلوه کنند، ه لیانس  چیدارند تا نس

ـــد. پ ینم یقدرت ـــته باش ـــان نیس اخواهد در مقابلش قدرت برتر وجود داش  یم یخود منجر به جدل در جامعه انس

   .گردد

خود به جنگ پرداخته در تالش بودند به  بیشکست رق يبرا یبزرگ يها يدور امپراتور يسبب از گذشته ها نیا به

شند. ول تیحاکم يادیز يها نیسرزم شته با دولت ها  هیو تعرض عل ینیسرزم يدر جهان جنگ ها نکهیپس از ا یدا

ـــد. جنگ هاممنوع قرار د ـــخت افزار ياده ش حال  نیبا ا ی. ولدیگرد کیدئولوژیا يمبدل به جنگ ها ياز نوع س

ــع يبزرگ برا يقدرت ها ــ یخود در پ بیرق يدئولوژیا فیتض ــتیس اعمال  نیا يبرآمده اند. و برا یپنهان يها اس

سته ها یطرف را قربان یجهان سوم و ب يکشور ها شتریشان ب ستان درگسازند. که اک یشان م يخوا  نیا رینون افغان

   همه کشور ها افغانستان؟ نیا انی. اما چرا در ماست دهیها گرد یهمه نابسامان

 ن،یتمدن چ انیافغانســتان نقطه حائل م م،یمســاله توجه کن نیگفت اگر از گذشــته ها به ا دیســوال با نیپاســخ به ا در

ــت ا یکه م يتمدن هند و تمدن فارس بوده و هر امپراتور ــرف کند در اول به ا نیخواس ــرزم نیتمدن ها را تص  نیس

از  لیدل نیشد به هم یآسان تر م ایتمدن ها و در کل تمام آس نیکرد و بعد اشغال ا یرا اشغال م نجایحمله ور شده ا

ــته ها ــامان نیدور ا يگذش ــتخوش هرج و مرج و نابس  یزمان يقدرتمندان در هر برهه ا انیم یجنگ يها یخاك دس

 انینبرد م نی.. که ادیبه قدرت بخش يدیجد يدر جهان چهره ا کیدئولوژینبرد ا ستیبالخره در قرن ب بوده است. تا

برنده شد و به عنوان قدرت برتر در  سمیبرالیل يدئولوژیا یعنیبلوك غرب  جهیشرق و غرب بود. که در نت يدئولوژیا

زنده شدن دوباره  يودند قابل تحمل نبود و برااش ب بیکه رق نیو چ هیروس يبرا يروزیپ نیا ی. ولجهان شناخته شد
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ــان تالش کردند. تا ا يا ــمیبرالینظام ل يبرتر ،يمنطقه ا تبه عنوان قدر گریبار د نکهیقدرت ش قرار  دیرا مورد تهد س

 يبرا یشــکســت خورده اش شــود در تالش شــد تا راه بیمانع قدرتمند شــدن رق نکهیا يقدرت برتر برا نیداد. و ا

ـــرنگون کردن ـــتان از لحاظ موقع نیا ي. و براابدیاش در  س ـــتان نبود. چون افغانس ـــاده تر از افغانس  تیکار مکان س

 يکند. و همچنان منطقه ا یرا با هم وصل م یغرب يایو آس یجنوب يایآس انه،یم يایاست که آس يمنطقه ا ییایجغراف

سترات تیموقع یکه از لحاظ جنگ س کیژیا و  تیو حما یستیترور يگروه ها جادیا اب لیدل نیخوب دارد. به هم اریب

وارد  یســتیترور ينام ســرکوب گروه ها هســاخت تا ب یداخل يجنگ ها ریکشــور ررا درگ نیگروه ها  ا نیا جیترو

   .باشد نیو چ هیقدرت روس يبرا یبزرگ دیشده تهد ایآس

 هیعل نیچ ایو  هیکه اگر روس یا زماناند ت افتهیدر يساده ا یجنگ ها ساخته و راه ریاساس افغانستان را در گ نیهم به

شه ا ضع شیپ يقدرت برتر نق سطه هم فیکش کند و باعث ت شود به وا که در  یستیترور يگروه ها نیقدرت اش 

اش  یدرون يکرده دوباره دنبال ســاخت و ســاز ها وبکشــور را ســرک نیجا گرفته اند. ا يادیز انیافغانســتان از ســال

ست بک س شتریجا ب نیدر ا یشد ولگردد و از قدرتمند بودن د ستان و ملت اش آ خواهند بود و  ریپذ بیاز همه افغان

 یدر پ یو نه ســـازمان يقدرتمند چیخواهد داشـــت. نه ه انیخاك جر نیدر ا یتاخت و تاز ها مدت زمان طوالن نیا

   .ش استبهبود اوضاع خود در تال يگردد. هر قدرت برا ینم چارهیکشور کوچک و ملت ب کی يابر یداد خواه

ست یزد و بند ها نجات م نیکه ما را از ا يتنها راه و چاره ا اما با اتحاد  م،یو مبارزه کن میتا تالش کن میدهد خود ما ه

 میتقو شیما را خود ما رقم زده آرامش و آسا خیو تار میو مغلوب شان بساز میستیما در مقابل دشمن با یو همبستگ

   .میرا بساز

بوده استفاده درست نکرده و  تیزاهمیما حا يکه برا ییایجغراف تیانجام نداده اند، از موقع یلرا که حاکمان قب آنچه

ــ انتیبه نفع ملت و دولت نه بلکه خ ــخص ــود ش ــان تمام کردند را ا یکرده به س ــور و مردمش  نباریخود ش به نفع کش

   .میاستفاده کن

   .میابی ییگودال ظالمان و قدرتمندان رها نیتا از ا میریو خود مان دست خود را بگ میبلند شو قهرمانانه
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  یتناهیال

شق هر س يهر درد ان،یپا یم شاد ییانتها ریدرمان، هر م شنا یکیهر تار انینهفته و در پا يدارد. در پس هر غم   ییرو

   .است

ــق کن نیبرعکس اگر ا یول ــکالت خود را درد نیماند، اگر ا یم انیپا یب میرنج ما را مش ــور کن يمش  یدرمان میتص

ـــت. و اگر راه ـــود خاتمه ا ینخواهد داش ـــت. در پس ا يبش ـــاد نینخواهد داش  یکیتار نیو بر ا مینیب ینم يغم ش

   .تابد ینم یدرخشش

طلوع نکرد  دیآنگاه که خورش دیگو یم یشود. چه کس یباور ما نم ییروشنا گریکه د میقدم نهاده ا يدر روزگار ما

مطلق  یکیو هنوز در تار میکن یروزگار را تجربه م نیتر کیما تار يروز ها نی. ما در روشن ترشودیم جادیا یکیتار

   .میبریآفتاب سوزان به سر م نیا ریز

بر ســر ما  نیادامه خواهد داشــت. و آنچه پس از ا یتناهیال ریندارد رفته رفته در مســ یانیپا يمان نقطه ا يدرد ها نیا

مشکالت تمام  نیگاه ا چیه م،ینتاب يآزاد دیخود ما همچون خورش یکیتار نیکه بر ا ی. تا زمانمیدان یخواهد امد نم

شق ها شد. بر م صفحه ا ينخواهد  ساز نامبه  يدیجد يمان  شو یو درمان میمبارزه ب س يدرد ها يبرا میب  ریمان و م

   .میاستقالل خاتمه ده يخود را به انتها

   .کند یمان را کم رنگ نم روزگار یکیتار یآفتاب چیه میکه خودمان ندرخش ی! تا زمانیبل

ـــواالت مان نقطه ا يبرا زانمیعز دییایب ـــ يانتها يحل س ـــبخت انیتا در آرامش م م،یببخش  ینفس راحت ،یاعداد خوش

   .میمطلق ادامه بده يشاد در جواب ها یو به زندگ میریبگ
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   میرا بشکن سکوت

بدون  يچون و چرا چیه یملت آواره ام، ب يا دهیدر هم تن االتیدر خ رمیروزگار؛ در گ نیا يو هو يها يتکاپو در

صدا ادیفر صر غمگ یدلتنگ ينوا زیدلم لبر يو  ست. در ع شته ا ستان ها ج،یگ يروز ها نیا نیگ  يدر بند دغدغه دا

شده از هنمیب ینم نهییرا در آ یعالمتاب یام، ول ستادهیا نهییرو به آ زانمیعز اهیس شت  ياهوی. درونم پر  سرنو دردناك 

ـــک خون م يا دهیم، گاه خودم را در آن مادر درد دمردم آن  یو گه ابم،ی یم دیریگ یکه در فراق فرزندانش اش

 شیایمرا در آن دختر جوان که دن نهییآ يکنم. لحظه ا یرا در خودم تصور م ارهیشده از بال ط زانیو آو دیجوان نا ام

در گرو طالبان  يآدم ها يخودم را در چهره ا يســازد. و در نظاره ا یگشــته متجال م يمبدل به کابوس وحشــت بار

سازد. چشمانم را بستم  یگر م انیترور شد را نما یاز مرگ کودك معصوم که به نام داعش يقصه ا می. نگاهانمیب یم

ستم خودم را در  شاخه  زانیآو يقندهار نیدیآن کم يرا به جا دمذهنم خو یکیآنگاه در تار یول ابمیو خوا شده به 

در  یها خودم را آواز خوان هیثان انینگاه کوچک م کیو آنگاه که خواستم چشمانم را باز کنم؛ در  افتمیدرخت  يا

ــت بار تر آنکه خودم را در چهره ادمیحال فرار از بند ظالمان د ــه ي. وحش کابل نگاه کردم و تا  ییهوا دانیم دانیش

  .دمیاز دست داده بود د يانتحار نیدر اکه دخترش را  يدر خود مادر ستمینگر نهییچشم باز کردم و به آ

شعر موالنا را ذهنم  يآخر که نوا يا قهیدر دق ستم؟یدانم من ک ینم ؛يو چقدر درد اور روزگار ییوحشت سرا  چه

ــم زمزمه م ــکر که  دمیخود بودم د افتنیدر یکرد. (من نه منم، نه من منم؛ )در پ یبه گوش در چهره ام آن هزاران عس

   .افتی یشدند تجل دیدر راه وطن شه

ها هم  نهییها؛ آ یکیگرانبار تار يایرو نیهمه کس در من اســت. در ا نیو ا ســتمین یکســ چیمن ه ســتم؟یمن ک واقعا

   .سازند یرا در من منعکس م زانمیعز
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ــه ا ادی به ــ ایاز بدن يآوردم قص ــدنم يآمده ام؟ در معجزه ا ایچرا به دن دمیآمدنم را. از خودم پرس چه  دوباره زنده ش

 یکه در من متجال م یو آن نیکشــم؟ ا یروزگار نفس م نیچرا در ا ســت؟یچ یبرهه زمان نیرســالتم در ا ســت؟یراز

سعود در من نما بلندبا قامت  يدغدغه ها مبارز نیا انیدر م ست؟یچ يگردد برا صور کردم  انیبه نام احمد م شد و ت

ــوم  يبزنم و نوا ادیو به مبارزه آغاز کنم. فر زمیبرخ من به کجا  يها ادیفر نیبا خود گفتم ا یملتم. ول يآزاد يبرابش

  .لحظه دانستم که نه نیما قوتمند خواهد بود؟ در ا یاحمد مسعود قهرمان مل يهمانند مبارزه ا د؟یخواهد رس

 مینخواهد داشت؛ جز مرگ خموش و درد عظ يا جهیهمه بلند نخواهد بود که به آسمان ها برسد و نت نیا ادمی! فرنه

  .منعکس نخواهد ساخت انیجهان يکه در من جا گرفته اند را برا یخانواده ام. و آنان يبرا

ـــتم و به آ دوباره ـــدم. ا رهیخ نهییبرگش را به گوش جهان  نانیا يچه؟ چگونه نوا يهمه چهره ها در من اند، برا نیش

   کنم؟ يچه کار دیمن با با خودم حرف زدم. االتمیدر خودم غرق شدم، در تفکر و خ يزمزمه کنم؟ لحظه ا

ــدا ــم؛یکرد تا قلم و کاغذ بردارم و بنو ادیدرونم به من فر يص که  یهمه درد درونم را، آنان نیهمه خودم را، ا نیا س

درد ها نخواهد  نیا يبازگو یخیتار چیکه در درون دل ملتم فرو رفته و ه قیاند را. و بالخره حقا دهیدر خودم گنج

کاغذ  يبا عظمت بر نداشــته بودم را بدســت گرفتم و رو نگونهیکه هرگز ا یند شــدم و قلم.بلســمیبنو دیشــد را من با

   .ها را نوشتم یچارگیو ب یهمه آوارگ نیکردم. ا ریروزگار ما را تحر یکیتار د؛یسف

تم. ظالمان نگاش نیا ییدر پشت نقاب خوب رو يها تیشدم و با قلمم به مبارزه برخاستم. از واقع ادیبا سکوتم فر من

گورستان سرد  نیدر ا یدرخشان ول دیخورش نیروزگار ما؛ در حضور ا کیتار يروز ها نیتار و ا يدر همه شب ها

   .هاست يآزاد ادیشدم که در آخرش فر يمان قدم برداشتم و آغاز گر نوا ارید

شورم را باغچه ا من سبز یسرخ و زرد و ارغوان ياز گل ها زیلبر يک  یشگوفا م يه زار هاو درختان با قامت بلند و 

   .پابرجاست شهیدرخشان تر از هم يفردا يبرا دمی. و امنمیب

ستهیمبارزه پ نیکنم با ا یدعوت م میها نیتر زیاز عز  سرا د؛یبزن ادیرا بلند تر فر يآزاد ينوا و شعر ب و  دییاز واژه ها 

ـــتان نق يها یهمه را با رنگ رنگ د،یبنواز لونیو وا تاریتار گ يدر ال به ال ـــتند ها دهیش کش فلم  یلیتمث يو با مس

. تا گوش ظالمان را شـــنوا و دیتر زمزمه کن يرا محکم تر و قو ادین فری. ادیبکشـــ شیبه نما انیجهان يو برا دیبســـاز

ــوول ــم مس ــازد. و محرکه ا نیچش ــن بس ــده ا چارهیملت ب يما برا زانیعز يبرا یحق خواه يرا روش ما  يو در بند ش

   .میشو
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   .میکن یو با قلم ما مبارزه م میشو یم ادیسکوت ما فر با
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   شیاین

   !پروردگارا

   عظمت و جاللت به

   مقامت يبه شکوه مند و

  یدانم که نظاره گر همه هست یم

   مان يها يو ناچار تیمظلوم نیا دنید و

   !!!کند یرا تنگ م دلت

   که میدان یم

   حاکمان ظالم نیاز ا يا خسته

  اه کودکان ما ونگ تیاز معصوم یمبهوت

  ما يها نیتر زیمظلومانه عز مرگ

  ما يها یکیبخش تار ییروشنا ییتو

  ظالمان نیظلمت افروز چشمان زشت ا ییتو

  قوم لوط را یو رو کن ریغاضب؛ تا ز ییتو

   را لیاسرائ یقوم  بن یده يبخشنده تا سرور يتو
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  آتش فروزان را یکه گلستان کن یهست یآن قدرتمند خالق تو

  را يبرده ا یکه تاج سلطنت نه يعظمت پروردگار آن با و

   !بارالها

  میدار مانیا

  لیف يبا عظمت قرآنت در سوره ا يها هیآن آ به

  ییکرده ا ادیسواران  لیاز سرنوشت ف که

  را از غضبت يباد هر دشمن و ستم کار میب پس

  یهست شیرا که تو خدا یمظلومان یو شادمان یباد آسودگ دینو

   ر هر حال نظاره گر احوال بندگانش هستکه د يپروردگار

  گذارد یشان نم يتنها یظلمت چیودر ه يدرد چیه در

   مینفس گرفتن ندار يبرا یلیو دل ستنیز يبرا ییروزگار که جا نیا در

  یبخش یقلب ما شده و به ما توان م دیکه ام ییتو نیا

  مییو تنها شده ا میندار يمددگار چیروزگار که ه نیا در

  ...دیآخرش به کجا خواهد رس میدان یکه نم یزندگ یدر پ میناچار

  میباور دار اما

   یده یم ییجاهالن رها نیستم ا ریدست ما را گرفته و از ز که

  .داد میادامه خواه شهیبخش تر از هم دیتوکل روزگار ما را ام نیا با

  تو دی! به امپروردگارا




