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  !خواھر

 جنايتکار ھمين مالھا، قومندانان ورھبران اند  قاتل و

  وسيلۀ تبرئهبھانه و وخدا 
 تبليغاتی يک دکان ۀ داشتيم که چشمم به لوحیکه تفريح آمديم، گردش يال اين، به خ)م(روزجمعه با يک رفيق درشھر 

ديدن چنين شعاری بر سر ".  شفاء دھنده خدا، دکان وسيله: " خود نوشته کرده استۀميوه فروشی افتاد، ديدم در سرلوح

، کلينيک ھا، دواخانه ھای  يک دکان ميوه فروشی برايم خيلی جالب بود چون تاھنوز ديده بودم که شفاخانه ھاۀدرواز

 تبليغاتی خود ۀ از لوحه ایيا در يک گوش وبعضی مراکز صحی، اين شعار را با خود حمل می کنند و) عطاری(يونانی

که، شعار ھيچ  خاطر اينه  يک دکان ميوه فروشی نديده بودم بۀمی چسپانند ولی تاھنوز چنين شعاری را برسر لوح

آيا کی از خوردن ميوه ھمان انتظار صحت يابی را دارد که از گولی .  فروشی نداردربطی با مناسبات يک دکان ميوه

خاطر صحت ياب شدن خريده و ه بصرف ؟ ويا کدام مال نصرالدين ميوه را می تواند داشته باشدھای فاسد دواخانه ھا 

  ازعينک يک مريض به طرف ميوه، ھمچون داکتر می بيند؟

که  ھجده سال قبل، زمانی.  تلخی را دردلم زنده کردۀده سال عقب برگرداند وخاطررا به ھجن اين شعار بالفاصله م

 یکه افشار به ميدان بزکشی سگان ھار در افشار کابل موقعيت داشت، بعد ازاين" ميرويس" يکی از دوستانم به نامۀخان

ميان تمام خونريزی ھا و  ديگر ھمپالگان وحشی شان، تبديل شد، در  و، مسعودمزاری، سياف، دستم، گلبدين: چون

فاميل .  نيز با دو اوالدش به قتل رسيده است»ميرويس« نيز به ويرانه مبدل گرديده و»ميرويس« ۀويرانی ھا، شنيدم خان

، سه نفر ديگر باقی مانده بود ولی برايم معلوم نبود که ندکه سه نفر شان کشته شد ، شش نفر بود وبعد از اين»ميرويس«

 کدام اوالدھايش به قتل رسيده اند چون  من آن زمان دريکی از واليت ھای غربی کابل به سر می »ميرويس«درکنار 

  .بردم

 در حدود نه يا ده سال سن داشت وديگرش يک يا يک ونيم ساله بود ھاآناز  خرد سال داشت که يکی ۀ دوبچ»ميرويس« 

من در پی فرصت مناسبی بودم . ساله بيشتر نبود سال سن داشت وديگری شش ١۴ در حدود اً ودو دختر که يکی آن تقريب

 احوال بگيرم که در »ميرويس« ۀوليت ھای ديگر، از خانوادؤتا به ھرقيمتی شده بايد يک بار به کابل آمده ودرکنار مس

که بعد از چند مدتی،  تا اين - نبود»ميرويس« ناگفته نماند که وضعيت خودم نيز بھتر از فاميل - دن قرار داریچه وضعيت

که صدای راکت وگلوله ھا به نسبت کم تر، به گوش می   فرصت گير آمد ومن به کابل آمدم ودر يکی از روزھا، زمانی
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لی را که از يکی از پيچانده وبايسک يک احوال بگيرم، سرو وری خود را »ميرويس«رسيد، تصميم گرفتم تا از فاميل 

 البته از سرک ھای اصلی امکان گذر کردن نبود ومن از اين کوچه -ن به افشار رسيدم بود، سوار شدم وپايدل کناءرفقا

که به آنجا رسيدم، ديدم از خانه خبری نيست ولی گفته می شد که يک عده  زمانی -به آن کوچه خود را به افشار رساندم

دی را يافتم که سقف نداشت ولی يک مسجد پناه برده اند، بعد از تپ وتالش، ميل بی سرپناه وبی سرپرست به مسجفا

ديدم فاميل ھای زيادی در آنجا  د شدم وداخل مسج. راکت، استوار بود ۀديوار ھايش ھنوز با وجود اصابت چندين گلول

کجا ) نام مرا گرفت(بيادر:  چشمش به طرف من افتاده بود، صدا زد»ميرويس«که خانم  به محض اين. سکنا گزيده اند

دو جول : " خودشۀنه خانه، نه شوھر، نه اوالد، ھيچ چيز، فقط دو درد سر يا به گفت.  ھيچ چيز نماندبودی، ما تباه شديم،

  . ھمه رفته اندۀ يک ساله اش زنده مانده اند وبقيۀديدم دختر کالن ميرويس با بچ. به گردنم باقی مانده وبس" تر

 ما دچار ھمين روزگار شديم، برای برادرت نيز ۀمخواھر ھ: چند کلمه دل داری، به خانمش گفتم بعد از تسليت گفتن و

. گرفت وباقی مانده را نيز سگ صفتان جھادی" پرچم"و" خلق"چيزی نمانده است، چند عضو فاميلم را که مزدوران 

نفس گيرنده خداست، بنده اش فقط وسيله است وما اگر امروز اين بدبختی ھا را ! بيادر: يک باره خانم آھی کشيد وگفت

  .يم، در واقع کشتی را درو می کنيم که در طول زندگی خود کاشته ايممی کش

خواھر چرا اين جمالت بی معنا را می گوئی، تو چه گناه کرده ای که امروز تاوانش را پس می دھی واين طفل : گفتم

  خرد سال ات کدام کشت خود را می بايد درو کند؟

د آمده و برای ما موعظه می کند، روزانه به مسجست که مولوی ديگی شه نمی فاموم بيادر، ولی اين چيزھائي«: گفت

ندانان ورھبران، خدا ھمين سرنوشت را برای شما مقرر کرده وناگزير ھستيد که قومگناه خودتان است نه  :مولوی ميگه 

اء کند وگرنه ول قرار داده شده تا امرش را اجرؤبايد آن را بچشيد واين رھبران نيز کسانی ھستند که از جانب خدا مس

  ».خود شان ھيچ گناھی ندارند

  :ھا يک جمله را به آن خواھر بگويمتوانستم تن قلبم به لرزه آمده وبغض گلويم را گرفت، و

  . تبرئهۀوسيلبھانه و ندانان ورھبران اند وخدا قوم قاتل وجنايتکار ھمين مال ھا،!  خواھر

 

 


