
 

 

 

 

 

 ۰۶۰۶می  ۶۰چهارشنبه                                                          ناتور رحمانی         

 ...آخرین انمه
 قسمت سوم

 

بربادی و هيوالی گرسنگی نيست ، اما برای من يا  تفنگ ، ستم   هول ، وحشت   ۀدرآنجا ساي... 

 . گذرد برای ما مصيبت زده های دردآشنا سالها به درازی قرن ها مي

سرزمين ما ،  اينک دور دگر ، چرخش دگر يا در واقع يک بازی نفرت انگيز دگر برای ما و

گپ های دگری آنطرف مرز های وطن با چند گماشته  نشست ، فيصله ، تصميم ، طرح و برنامه و

و ُمهره های ازپيش تعيين شده توسط شرکت های استعماری براه افتاد تا با ايجاد يک دولت 

زخم جگر تير خورده افغان را تيمار نموده تيغ و تازيانه ستمکاران جاهل و ( يونيکالی )  ارسهمد

و به جايش شرفباخته ترين » ،مسلمانها دور نمايند ۀتاريک انديش طالبان کرام را از گرد

، جان کری  وطنفروش را مالک سرنوشت مردم افغانستان بسازد ، حاال احمد زی باشد يا عبدهللا

ر خارجه امريکا ، با سفر های مکررش به کابل سعی دارد حکومت مورد تائيد امريکا را با وزي

 « !!جالب ؟موجوديت يکی ازين مزدوران ، بنا نمايد 

رسانه های تمام دنيا را ُپر نمود و عنوان بزرگ تمام مقاله ها به   صدای وای افغان و افغانستان

يا به اين بهانه شروع به تسلی ،  و( طالبان )  هر زبان شد ، امريکا با گوشمالی ماشه کشان خود

کراتيزه همدردی و محبت با افغانها نمود و آغاز دگری را در راستای بازسازی ، نوسازی و دمو

گر اشت تا به ايقان و عقيده خودش به جذکردن سرزمين ويران شده و ملت برباد رفته مان بنياد گ

 !! هم پيمان هايش آب گوارا بريزد ؟ياری ه آدم و زمين افغان ب ۀسوخت

» : عجب هنگامه ای برپا شد ، زمين و آسمان ، کفرومسلمان يکصدا فرياد کردند ! ميدانی نازنين 

وضاحت احساس ه اين همه گفته ها برای من زياد دلچسپ نبود زيرا آنرا ب« افغانستان افغان ، 
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 نميکردم و برايم ملموس نبود ، زيرا بخاطر دارم که ما را بارها به همين طريق فريب داده اند و

خود را به اريکه قدرت نصب کرده اند که وضع از بد بدتر شده  ۀدر آخر بنام صلح کدام گماشت

پله بين شرق و غرب ما تصميم دارند  ۀاينک روی همين قرار و قرارداد ها همساي و. ..است 

افغان های بيچاره و آواره را رد مرز نمايند ، زيرا دگر برای آنها صرفه ندارد و متاعی به 

دست های ُپرمهر و برنامه های ملل متحد  ۀترازوی حرص شان واريز نمی گردد ، ببين بازما کشت

شگوفايی افغانستان کمک های خود را به کشورهای  آزادی ، بازسازی و ۀبه بهان شديم ، چون

ميزبان افغانها قطع نموده که جيب گشاد و خوی استفاده جوی هردو همسايه شرق و غرب خالی 

 .مانده است 

خودم ، يعنی کوچ دادن اجباری  ۀبرگردم به سرزمين آتش گرفت دگر چاره نيست بايد پشتاره ببندم و

 . باالخره انتظار ختم شد و قصه آوارگی به انتها رسيد  ،

داشدن از عزيز وطن تاريخ جدايی و ج. بعد از سيزده سال به زادگاه ام برميگشتم ، بلی  ا  تقريب

های بيشماری شد ، سال  ی هنوز ذهنم را می گزد ،زمستانتنها سردی آنروز ، دقيق يادم نيست 

جانم  ماه و هرسال اش برای فرسودن جسم و روز ، هر عزيز که هر تو مضاعف با جدايی از

 .برابر تمام عمر بود

که دل عاشق برای ايبازگشت به خانه و ديارم دو احساس متفاوت داشتم ، هم اضطراب بگونه  در

همشهری ها و ويرانه های  ۀافسرد اولين ديدار می تپد ، هم غصه تلخ که ديدن چهره تکيده و

نتظارم بود ، يک شام تيره درفصل برگريز که زرد گونه های رخوت و سوخته شهر و ديار در ا

کرختی احساس را به مهمانی درد می ُبرد داخل کابل شدم ، بهاران کابل يادم آمد که وجود را 

سرشار از احساس ميساخت و جنون لطافت و زيبايی را در رگ رگ جان ميدوانيد ، آن هوای 

خوشرنگ ، سرود مست پرنده ها  از گل ، گلهای خشبو وصاف و خوشگوار ، گلستان های ُپر 

رطوبت آلوده سحرگاهان ، تاللوی الماس گونه شبنم ها  زير تابش طاليی آفتاب ، هوای خنک و

بروی سبزه های نورسيده و برگ درختان ، آهنگ دلکش درياچه ها و راه های مارپيچ دامنه ها ، 

به کنار جويبار ها ، آسمان آبی و روشن که بستر  بوی خاک باران زده و بوی بنفشه های روييده

برای نبود آن بهاران ، آن همه زيبايی و   پرواز کبوتران صحرايی بود ، همه و همه يادم آمد ،

 .لطافت دامن دامن گريستم 



، محبتم را برای اين خاک بيشتر آلوده بخون ميهن را ببوسم خاک   نتوانستم خم شوم و

، حرارت ُپرجوش عشقی را که نسبت به وطن احساس وسمشاز آن ميدانستم که بب

ميکردم تمام شريان هايم را ُپر نموده بود که فوران اين عشق قدسيت و ُحرمتی باالتر 

 .... از بوسه زدن به اين خاک بود 

درهر قدم با نماد آشنای برميخوردم که کمی تخريش شده و ازشکل افتاده مينمود ، ! ميدانی عزيز 

ارد ، چقدر آرزو ذر تندباد زمان نقش پايش را بر سيمای آنها ميگذر ، مثل جوانی که گمثل بها

کردم کاش پهلويم بودی تا الاقل تسلی ام ميدادی و اشک اندوه از چهره ام پاک ميکردی ، من در 

وضع عجيبی گير کرده بودم ، عشق و حسرت با هم آميخته دلم را در چنگ هيجان ميفشرد ، هر 

بر دلم می خليد ، کوچه بود مگر کوچگی ها نبودند ، خانه  ا چون تير به چشمم مينشست ونشان آشن

بود مگر آن هيکل و برازندگی را نداشت ، آدمهای اصلی خانه ها نبودند و از در و ديوار هايش 

چند بار زنگ درب را فشار دادم جوابی نيامد ... بوی غم و مصيبت ميامد نه بوی ُپر ازلطف آشنا 

 ! ؟. کار نميکنه ، برق نيس ! کاکا : آنکه پسر بچه ای مرا متوجه اشتباه ام ساخت ، او گفت  تا

فراموش کرده بودم که اين مردم سالها ميشود از نعمت برق و ديدن روشنايی محروم ! اوه خدايا 

 . اند ، سالها ميشود که در ظلمت استبداد و تاريکی های ظلم فرعونيان ذره ذره نابود ميشوند

يک لحظه غرق خيال شدم و در خود فريبی ديدم که از کار برگشته ام ، زنگ درب را ميفشارم تو 

سالم ، خسته نباشی ، وقتی : درب را ميگشايی سريع و شرميده گونه ام را بوسيده ميگويی  ميايی 

چای ُمهره پشک خاکستری ملوس مان روی زانو هايم آرام ميگيرد و آهسته آهسته ُخرُخر ميکند 

اوضاع روز ،  خوشرنگ در خالل آن نوبت به گزارش دهی ازکار ، از مينوشيم ، چای خوشبو و

غرق اين انديشه ها بودم که درب باز شد و در ... از رسانه ها ، از مطبوعات و غيره ميرسد 

چوکات آن مرد ناشناسی با موی های نامنظم و ريش بلند نمايان گرديد ، آواز آن مرد را که فکر 

 ره کار داری ؟  یبيادر ک: کدام جای دور بگوشم ميرسد شنيدم  ميکردم از

 ۀديدم فريب خورده ام زيرا نه تو بودی ، نه بوی تو ، نه پشک مان ُمهره و نه آن خان ،آمدم بخود

ببخشين ، اشتباه شده ، بسيار مايوسانه راه ام را کشيده و از آن آشيانه ُپر خاطره و : گفتم ... آشنا 

کاغذی نداشتم ، آنها هم  خودم هيچ سند و ۀه آشنا دور شدم ، آخر من برای اثبات مالکيت خانکوچ

 !! تاراج گرديده بود  ،همه داشته های با ارزش دگر در دوران سياه چور و چپاول ۀبگون



، ، فرهنگ و هنر، مهد تاريخ، قلب آسيا، دل افغانستاناست( کابل ) اينجا ! ای عزيز 

، شاهراه کشورگشايان ، چهارراه مدنيت های شرق و غربديشه و معرفترگاه انذگ

 ....مستبد و متجاوز و 

 

 ...ادامه دارد

 


