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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  رھا .س
 ٢٠١۴ مارچ ١۴

  »آتش«درحاشيۀ نوشتۀ پرمحتوای ھمکار محترم ما

 از باميان
ئی که مشکالت چندی جلو  آتش عزيز نگارش يافته بود، اما از آن جاۀ حاضر چندی قبل در پيرامون نوشتۀنوشت [

  .] عزيز بی ارتباط تلقی نگرددۀارسال آن را به پورتال گرفته بودند، حاال که به نشر می رسد، اميد وارم که برای خوانند

 عينی وقابل اعتماد دست به افشای چھره ھای کريه ومدارکنخست از ھمه از اين که با استناد به شواھد ! آقای آتش

زنيد، اين افتخارات را برای تان تبريک گفته وخواھان ھرچند بُرنده تر شدن قلم بُرای تان ھستم خائنان ومزدوران می 

زيد واز فاصله ای نه چندان دوری که از ھم قرار داريم، درود ھای گرم مبارزاتی خود را تقديم تان داشته وموفقيت م

  . دارمآرزوکاران، تان را در افشای بيشتر جنايت

مبتنی برحقيقت تان در رابطه با جنايت کاران ھزار رنگ ويک ماھيت، که در پورتال تابو شکن   وهنافشاءگرايا ۀنوشت

 خود برای اين که ثابت سازيد که ۀشما در اين نوشت. خودمان به نشر رسيد، حاوی مطالب بس ارزنده وآموزنده بود

 مکتب وتفکری پابندی نداشته و  ومذھب وپيمان جنايتکاران مزدور وخود فروخته ھای تھی از وجدان، به ھيچ عھد و

 وضعيت جديد یبدون کوچکترين آزرمی حاضراند بايک دگرديسی حتا مستعجل وموقتی، خود را ھمرنگ وھمسو

درد ناک تر اين است که ھمين مزدوران قالده به گردن، . بنمايانند، از مزدوران زنده وبرحال مثال ھائی ذکر کرديد

 شان در دست ۀکاران شدن آزمندی ھای مزدورانه وجنايت ھای وطن مارا در راه برآوردهھنوز ھم امر سرنوشت توده

 نوع امريکائی، مشغول مبتی بر اسلحۀھمين ھا ھستند که امروز در تحت حمايت دموکراسی . داشته ورقم می زنند

  .قاپيدن ھست وبود توده ھای مليونی وطن ما وبه حراج گذاشتن مادر وطن می باشند

ن که سخن به درازانکشد تا نوشته برای خواننده ماللت آور تمام نشود، از تطويل کالم جلوگيری نموده وبا جھت اي

  .، مستقيماً می روم سر اصل مطلب)؟؟(»ان هللا مع الصابرين«و) ؟؟(»عجله کار شيطان است«وجودی که می دانيم 

 آن سازم، حقيقتی است که يک سال قبل، رفيقی از ۀم تان نگاشته ودر واقع ضميۀحاشيه ای که خواستم در اين جابرنوشت

زمانی که آن رفيق گفته ھايش را در مورد به اتمام . واليت باميان آن را بامن در جريان گذاشت ومرا برآن آگاھی بخشيد

مرا وا کرده باشد، اما تأکيد رفيق بر واقعيت بودن گفته اش، اح مز» مزاق«رسانيد، برای بار اول فکر کردم که شايد 

قبل از بيان آن حقيقت، تذکری می خواھم خدمت آن خواننده ھائی بدھم که . داشت تا در صحتش ترديدی نداشته باشم

  :».خر را رھا کرده وبه پاالنش می چسپند«

  !خواننده ھای محترم وغير محترم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اين قلم باشد ونه ھم رفيقی که  اين سطور می آيد، واقعيتی است که نه می تواند از تراوشات مغزی ۀمطلبی که در ادام

 در سرش زده بود؛ لذا، خواست من از شما خواننده ھای مطلب اين است که حآن را برايم شرح داد، ھوس شوخی ومزا

قبل از آن که بابت کلمات استفاده شده در متن، باالی اين قلم تاخت وتاز را شروع نموده وشمشير در کمر بسته آرزو 

نمودنش نشان دھيم که ديگر جرأت اين را » جمره«با ی بی ادب را گير بياوريم و»رھا .س«کنيد که ای کاش اين 

نداشته باشد تا از کلمات حساسيت برانگيز وبه اصطالح تداعی گر ضد اخالقی بودن، استفاده نکند؛ به دقت ببينيد که 

  !عمق فاجعه در کجاست

خوری نه خوری حساب «ودوپای را در يک موزه کرده، از» گپ مرد يک گپ است«در قدم دوم، اگر ھم نشان دايد که 

ھرکسی که مره َدو می زنه، از : ، به ناچار بايد گفت»االغ شما سه پای دارد«حرف زديد وثابت ساختيد که » يو شی دی

  !دھانش برآمده وبه يخنش در آيد

جنايت کار » مير ايلخانی «ۀانواددختری از خ» صفورا ايلخانی«عزيز در نوشته اش گفته است، » آتش«ھمان قسمی که 

در » صفورا ايلخانی«. در جريان است» ايلخانی مير وارباب«وستم پيشه بوده ودر رگ رگ بدن اين دختر خون ھمان 

دانی يکی از کسانی است که از ولسوالی يکاولنگ » شکپ«ان وجنايت پيشگان در خوکدانی ودو دور تجمع مزدور

  . خوکدانی لم داده وتيم می دھدواليت باميان، باالی َکوچ ھای

ولسوالی پنجاب واليت باميان عروسی کرد؛ تا » صدبرگ «ۀسه يا چھار سال قبل، اين وکيل محترمه بايک مرد از قري

در اولين روزھای .  جھت کشت نمودن ھم استفاده کند١ اين را بدھد تا مردی از کشتزارشۀدر کنار سياست، اجاز

ن متخاصم از پشت سنگر درگيری شان را آغاز نمايند، وکيل صاحب باکش وفش تمام عروسی وقبل از اين که طرفي

زمانی که به . کروزرش را سوار شده وچھار نعل به طرف دواخانه می تازددودستان حنابسته وآرايش آخرين ُمدل، لن

اکمانه وبه خيال خود؛  حۀدر آن سمت می رسد، بالفاصله بعد از داخل شدن، باقيافھا يکی از نزديک ترين دواخانه 

  :فرشته گونه، به داکتر دستور می دھد

  »مره يک دوا بدی که حامله نشُوم«

 وکيل صاحب بر او مستولی کرده بود، بدون اين که ۀوھم آمران(!!)  جذاب وگيراۀداکتر بيچار با دستپاچگئی که قياف

 دواخانه اش يک بسته کاندوم آورده ۀپس کوتمعطلی در کارباشد ونوعيت جلوگيری کننده را پرسيده باشد، فوراً از 

کرده وبعد ھم به رسم احترام دستش را روی سينه گذاشته وبا (!!) وبادستان لرزان، تقديم وکيل گل رو وخوش جمال

  :با اين زبان بيان می کند) ؟؟(ترس ولرز وبندش در ادای کلمات، دستورالعمل را برای وکيل صاحب باتدبير و واالمقام

ھروقت خواستيد که با شوھر خيلی خيلی محترم تان به کار . احب اينه چند دانه کاندوم خدمت تان تقديم استوکيل ص«

 که کاندوم یانشاءهللا وتعال. تان بگذاريد» مرح«، قبل از آن ھربار يک دانه از اين کاندوم ھارا در دھن نيدخير آغاز ک

  ».کار خودش را می کند، از نتيجه اش مطمئن باشيد

  .نام دارد» رحيم«اءاز قدر، شوھر اين وکيل آگاه وباتدبير وتحصيل کرده، قض

وکيل صاحب بعد از اخذ عالج دردش ومراجعت به خانه، در اولين شب با خاطر مطمئن وخيال آرام کشتزارش را آماده 

کيل محترم در حدی از آن جائی که سواد ودرک ودانش وانسانيت اين و. شوھرش از آن استفاده کند» رحيم«می کند تا 

را نمی دانسته، قبل از ماشه چکاندن، وکيل صاحب کاندوم را در دھن رحيم » رحيم«و» رحم«است که فرق بين 

شوھرش می دھد وآن گاه، مست وسرمست روح وبدنش را در اختيار رحيم قرار داده وسنت پيامبرش را به جای می 

                                                 
: ترجمه).  بقرهۀ سور٢٢٣آيت (» تو حرثکم انی شئتمنساُؤُکم حرث لکم فأ« :  کشتزار تعبيری است که قرآن از زن داشته استۀکلم1
 ».زنان شما کشتزار ھای شما ھستند، پس از ھرسو به ھرنحوی که ميل داريد برای کشت در آنھا درآئيد«
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، »رحيم«ر به جائی می رسد که چيزی نمی ماند تا دھن ودندان بعد از چند شب متوالی وتکرار اين مضحکه، کا. کند

  .وکيل صاحب را به خود بگيرند» رحم«شکل 

پدر لعنتی به  حالت رو به افزايش خراب شدن دھن رحيم، زن وشوھر را نگران ساخته وبانثار ھزار َدو ودشنام و

را روی سرک بيندازند )؟؟(ل وپُستک آن بی سواد آن داکتر رفته، جُ ۀداکتر، ھردو برنامه ريزی می کنند که به دواخان

وس داکتر را يکی کنند، تا سبقش را بگيرند وبی سواد ادعای داکتری نکرده ومردم را از اين قسم دواھای پکا وکله و

  .وپاکستانی ندھد!! تاريخ تير شده

با ھمان کش وفش واداء واطواری آميخته با خشم باالخره جھت رفتن به دواخانه وقت مساعد می شود و وکيل بازھم 

به محض رسيدن در پيش روی دواخانه، خانم ايلخانی به . می رود) ؟؟(ونادان!! وغضب، به سراغ آن داکتر بی سواد

 دواخانه را پرانده وداخل شود، گارد ناگزير از اطاعت امر آسمانی ۀ لگد دروازۀگاردش دستور می دھد که با يک ضرب

باسواد بعد از داخل شدن،  وکيل آگاه و. ر وکيل صاحب، ھمين کار را کرده وھمگی داخل دواخانه می شوندواليتغي

برسرش  بالفاصله، ھمان قسمی که در گرفتن دوا بی نھايت عجله داشته، عجوالنه سيلی محکمی به صورت داکتر زده و

  :نعره می کشد

» فرق نميتنی، بچی اََمده دواخانه واز کدی ومردمه بدبخت مونی؟ره با الوا ...توکه گ! او جاھل بی سواد، او چوپو«

را با حلوا فرق نمی توانی، چرا آمده دواخانه بازکردی ومردم را ...تو که گ! شبان -او جاھل بی سواد، او چوپان: يعنی(

  )رھا است .بدبخت می کنی؟ توضيح از س

  :، ھمين قدر جرأت به خود می دھد تا بگويدره کفک شودھداکتر که از اين پيش آمد عجيب نزديک بوده ز

  »وکيل صاحب َمگه چی شده؟«

باتدبير وآگاه واليت باميان، که از فرط خشم فکر می شد در حال آتش گرفتن است، باصدای مثالً خشن  وکيل باوقار و

  :می کند» عف«وغضب آلود، در حالی که خشم زيادش باعث شده تادھانش پراز کف شود، باالی داکتر حمله برده و

وکيل از بس که خشمگين (؟.؟.؟.او بی سواد پدر لعنت، مگه خود تو نگفتی که اونو پالستيکه ده وخت! مرگ چی شده«

به لحاظ رعايت . شده، به صورت مستقيم وبی پرده، صورت کار خيرش را باشوھرش، در يک کلمه به دھن می آورد

ده دانشی بدی وما امی کاره کدوم، ) رھا .س-.ه ولذا پوزش می خواھماخالقيات، در اين جا من از نوشتن آن احتراز جست

او بی سواد پدر لعنت، مگر ! ات» چه شده«مرگ در رويت با اين : يعنی(» .يالی مينگروم که دان شوی مه بيخی چقيده

ومن ھمين کار به دھنش بدی ....در وقت .) منظور از پالستيک ھمان کاندوم است(خودت نگفته بودی که ھمان پالستيک

در لفظ ومعنا » چکيده «ۀر يافتييشکل تغ» چقيده«.(می بينم که دھن شوھرم بيخی گنده شده - را کردم، حاال می نگرم

  )رھا.س-.) آن در جمله بی مورد استۀاست که با توجه به معنای خود چکيده، استفاد

چه کار !! اين وکيل محترمه وباسواد وفھميدهمی فھمد که !! اين جاست که آن داکتر بی سواد وجاھل! ای وای، ای وای

  .کرده است

را در شناخت از وکيل و وزير  بلی، اين حقيقت خنده آور ودرد آور مبين بسياری از چيزھا می تواند باشد وما

حالتی که در اين نوشته از يک وکيل بيان شده است، واقعيت ناگواری است که نه .  ما ياری رساندۀجامع!! وروشنفکر

 چرسی وبنگی لم داده در کرسی ھای خوکدانی ۀ، بلکه صفورا ايلخانی ھای نرينه ومادين»صفورا ايلخانی«ھا دامنگير تن

جنايت  اين مزدوران تربيه شده در مکتب مزدور منشی و. وسوار برگرده ھای مردم ما، دچار ھمين وضعيت می باشند

نمی  ناک شان و ددمنشی ھای بی مقدار نياموخته اند ووبی غيرتی و وجدان باختگی، چيزی جزھمين جنايت ھای ھول

  .گرديده اندء فرھنگ وقاموس اين جنايت کاران برھمين حيوان صفتی ھا بنا. توانند غير از اين کاری کنند
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 عزيز، بازھم الزم دانستم ياد آوری کنم که اين نوشته نه قصه است ونه فکاھی وطنز است ونه ھم تھمت وتوطئه ۀخوانند

عزيز بعد از خواندن اين نوشته وجھت مستندسازی آن، دست به قلم زنی زده » آتش«اميد است . ر کار استای د

کافی است نشان دھد که اين به اصطالح وکيل سه يا . که ضرورت نوشتن شان حس می شوند، بنويسندرا وچيزھائی 

  .اردچھار سال قبل ازدواج نموده، شوھرش از ولسوالی پنجاب است ورحيم نام د

  :داشتياد

 ھزارگی، به ھيچ وجه نبايد قسمی برداشت ۀاز نوشتن کلمات به ھمان شکلی که وکيل اداء کرده است، يعنی در لھج

. فرھنگی وتاريخی مليت زحمت کش وشريف ھزاره توھين کرده ام - گردد که گويا اين قلم به زبان وداشته ھای ادبی

 حاضر مستمسکی نگردد در دست آن راسيست ھای مزدوری که بوی ۀوشتھرچند که مطمئن نيستم با وجود اين تذکر، ن

  .گند مليت گرائی شان فضاءرا مسموم کرده است

مليت شريف ھزاره که يکی از اقوام ساکن در افغانستان می باشد، درست ھمانند مليت ھای ديگر ساکن در اين 

 افغانستان، نه يک دست ۀچون اقوام ديگر باشنددرست ھم سرزمين، از حقوق کامل طبيعی شھروندی برخوردار بوده و

آن تعداد نفوسی که ھميشه در زير بار ظلم وستم . واحد، بلکه به طبقات متخاصم وحاکم ومحکوم تقسيم شده است

 وطن ما، آن مقدار ۀوحشتناک جنايت کاران خرد وخمير شده اند، يا به عبارت ديگر؛ بنابر وضعيت نابرابر واشغال شد

 مارا دارا می باشند، ۀوضعيت محکوم وفرودست جامع، ٪ نفوس ھر مليت را تشکيل می دھند٩٠بيش از ی که نفوس

ھميشه ودر ھرزمانی ودر ھر کشوری ياران ھم سرنوشت من بوده وبرای من قابل قدر ھستند وتاريخ نيز ثابت ساخته 

أله، ربطی به اين ندارد که آيا آن طبقه از اين مس. که فقط ھمين طبقه است که بنابر خصلت انقالبی اش دوران ساز است

مليت پشتون تشکيل گرديده است يا از مليت تاجيک، از مليت ھزاره تشکيل گرديده است يا از مليت اُزبک يا ھرمليت 

 مارا ۀکاران وستم پيشگان وزالوان جامعھم چنان کسانی که طيف جنايت. تانديگری ساکن در سرزمينی به نام افغانس

 شان ۀ ملت جدا بوده ونمی توان کارکردھای سياه وننگين جنايت کارانۀده اند، نيز حساب شان از حساب قاطبتشکيل دا

به ھمين خاطر، نمی توان گفت ونوشت که چون مزاری، خليلی، محقق، . را به حساب يک مليت مشخص ومعين نوشت

 مليت ھزاره ھمين خاصيت را دارد، يا به ھمين جنايت کاران وقاتالن اند، پس تمام...اکبری، بھشتی، کشتمند، شفيع و

قسم نمی توان انسان ستيزی ھا وکرگس منشی ھای سياف، گلبدين، مسعود، ُدستم، ببرک، ترکی، نجيب، کرزی، 

کاران  مقابل حساب جنايتۀحساب ملت جدا ودر نقط. رامربوط مليت خاصی دانست... مجددی و مالعمر، عبدهللا ،

  .ومزدوران اين کشوراند

 خالص ۀ قسمی که در گپ زدن به لھج- وافری به آن دارمۀ شيرين ھزارگی که به دور از تظاھر، اين قلم عالقۀلھج

و با افتخار وسربلندی   جاغوری يا ديگر قسمت ھای وطن کم نمی آورم ھزارگی، از ھيچ باميانی شريف ودايکندی و

وطن ما رائج است، جزئی از ثروت وداشته ھای تاريخی اعالم می کنم که اين لھجه وھر زبانی که تکلم به آن در 

 پشتون تاجيک ازبک پشه ئی وايماق ومربوط به ۀمن يک ھزار. وفرھنگی ما به شمار می رود وبه آن افتخار می کنم

  !تمام اقوام ساکن در افغانستان ھستم

 

 


