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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ می ١٧
  

  !!يک برخورد از دو موضع
  

مره در  ھا قبل از امروز يعنی زمانی که کودکی بيش نبوديم، در زندگانی روز هدھ : کابل- ١۴٠٠ ثور ٢۶ -يکشنبه

ما به يک باره مشکلی ايجاد  ۀخانه و خانواده و در بيرون از آن، گاھگاھی اتفاق می افتاد که در ھنگام بازی ھای کودکان

انعکاس برخورد ھای واحد در آنچه درآن توقف ھا به فھم امروز ما قابل دقت بود، . شده بازی متوقف می شد

و " قھر و ناز" با ودککًه در مناسبات درون خانواده، عمدتا يک و يا دو يعنی در حالی ک. ی متفاوت بودموضعگيری ھا

 ما که خود را ۀيا ھم گريه و دادو فرياد، مانع ادامۀ بازی می گرديد، در خارج از خانه يعنی در کوچه يک بچۀ ھمساي

شتن توپ و نگھداری ، با بردازور آور ، ھتاک و بی تربيت و زور گوی احساس می نمود، جريان بازی را به ھم زده

  .آن نزد خودش مانع ادامۀ بازی بقيۀ بچه ھا می گرديد

 به ساز آنھا رقصيده، يا مانع بازی ما می گرديد و يا ھم مجبور بوديم" خاربغل" به مثابۀ برای مدتھا اين برخورد ھا 

  . می خواستند" خارھای بغل"ھمان بازی را می کرديم که آن 

 که از ما اکايمکن بابت سخت ناراحت و حتا عصبانی بودم، برای نخستين بار از مشکل با در يکی از روز ھا که از اي

 مستقيم و يا ھم از روی کتاب، به چنين مواردی برخورده بود، با ۀ که يا به تجرباکايمک. تر بود صحبت نمودمگبزر

  :اندکی دل آسا مگر بسيار صريح و روشن گفت

د از شما باج بگيرد، نه به قھر و نازش توجه کنيد و نه ھم به گريه و داد و آن که در خانه با قھر و ناز می خواھ

 و  فريادش، بکوشيد بدون او به بازی تان ادامه دھيد، تا خودش وادار شود به جمع پيوسته، از باجگيری ھای کودکانه

  .زور گوئی با اسلحۀ گريه دست بردارد

گر که توپ را برداشت و يداو يک نفر است و شما ده نفر، بارد و اما پسر بچۀ زورگو در کوچه، قسمی که می گوئي

مانع بازی تان شد، به جای اين که باج بدھيد، توپ را به زور از نزدش بگيريد، حتا اگر کار به درگيری و لت و کوب 

  ". دست خدا با جماعت است"ًکشيد، جمعا وی را چنان ادب کنيد که بداند 

نيدن و عملی نمودن مشوره ھای کاکای نازنينم، قادر شديم ھم بازی خراب کن ھای داخل ما در آنزمان خوشبختانه با ش

م و برای مدتھای طوالنی تا آنگاھی که ديگر ھمه از کودکی بيرون شديم به چنان يخانه و ھم از کوچه را به راه بياور

  .مشکلی برنخورديم
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ه به زعم خودش می خواھد دولت دست نشانده را زير ی که طالب به راه انداخت" موش و پشک"امروز وقتی به بازی 

،  امر فقط مردم عادی و زحمتکش کشور را به يک بازی مرگ و زندگی تھديد می نمايدفشار قرار دھد مگر در واقعيت

 يک مکتب، يک مسجد و يا يک محله را به ، ھرزمان خودش خواست آتش بس می کند و ھرزمان نخواست با انفجار

  .يج خونبار به مشاھده می رسدا، نظر می اندازم ھمان وضعيت دوران کودکی ما، منتھا با نت کشدخاک و خون می

 قھر و ناز جائی ندارد و طالب فقط می خواھد زور بگويد و از طريق زور ،از آن جائی در اين بازی مرگ و زندگی

پاکستان سه ھای مذھبی از نوع حقانی در مدريافته  تا به ساز وی و دھاره ھای تربيت گوئی مجموع ملت را وادار سازد

 که متضمن تساوی حقوقی رسيدن به صلح شرافتمندانه" يگانه راه"برقصند، معتقدم که يگانه راه قيد می کنم و ايران 

 و ديگر ھيچ کسی  آحاد مردم افغانستان مراعات گردددمکراتيکحقوق  و در آن آزادی ھا و شھروندان کشور باشدتمام 

، دست به دست ھم دادن و کسی تحميل نداردبر ر گوئی بازی مرگ و زندگی را زوبا بر کس ديگری زور نگويد و 

  .دھان طالب و حاميانش را خرد کردن است

 از خانه چنان ادب نکنيم که از ترس را به مانند ھمان پسرک زور گوی کوچه، من اعتقاد راسخ دارم تا زمانی که طالب

  .دامه خواھد يافتبيرون نشود، اين وضعيت، يعنی جنگ، ترور و انفجار ا

  !ھموطنان گرامی

در وجود را  شان ادامۀ تأمين منافعادامۀ حيات و اين کاری نيست که دولت دست نشانده بخواھد انجام دھد زيرا آنھا 

، اين کاريست که تاريخ انجام آن را بر از ھمين رو نبايد چنين انتظاری را از آنھا داشت، طالب و بازی ھايش می بينند

محله گرفته کوچه و  با ايجاد کميته ھای دفاع از خود از سطح ، ما بايد دست به دست ھم  دادهذاشته است خود ما گدوش

 امپرياليسم جھانی را در ، طالب و طالبانيسم و در کل اسالم سياسی و جيره خواران سطح شھر و کشوربه تکامل آن تا

کابوسی گردد و باداران شان ه نام افغانستان برای آنھا  چنان درھم کوبيم کوجود جواسيس تکنوکرات و بقيه عمال آنھا،

  .وحشتناک و ويرانگر روح و روان آنھا

  !مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع، جزء اليتجزای مبارزه عليه دولت دست نشانده می باشد

  !سرکھا ما را می طلبند

 


