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  ناتور رحمانی

 ٢٠١٢ مارچ ٠۶

  

  »... . کابل بی زر باشد بی برف نی « 
  

د ي، دوست داشتنی ، نوبا يدی برف بود ، زين مثل به سترگی و سپيم ، درگذشته ھا مفھوم ايده اين مثل را عمری شنيا

ن برای آمدن بھار يال دھقان و زميل ، آرامش خيل ھای چوبی چرب شده با تيزه ، خانه ھای گلی ، راش بيبخش وپاک

نده ازصفای کآن صدای پُرازمحبت قصه گوی شب ھای دراز زمستان ، فضای يباطراوت ، گرمای صندلی ، طن

 آتش ھای گلخن ۀن مردم ، با خاکيدگری داشت حتا اگرنادارترآنوقت ھرچه بود حالوت و گرمای ... ھرخانه و 

ش چشم شان ي جگرشان ازسرما کرخت شود وپۀکردند ، آنھا ھراس نداشتند که اوالدشان ، توت یحمام شب را سرم

  . د يرس یی ازگلخن برای شان مئجان دھد ، چون گرما

سم يراثی فاشيحکومت ھای م"  نمی شناختند ، گرچه دی و بی مھری را مردمياھی ، پليد بود ، سيزسفيآنزمان ھمه چ

م ھای يسه با بدبختی ھای آخرکه رژيودالی حامل نابسامانی ھا وعقب مانی ھای بزرگی بودند ؛ مگر درمقايو ف

شود ادامه دارد ،  یشتر از سه دھه مي که بیست ، مصائبيھن و ملت کردند  گفتنی نيمزدور و مرتجع  در حق م

چارگی و آوارگی مردم ، بربادی ، حقارت و بدنامی کشور که سوگمندانه ھرروز يی است ، اندوه بغمنامه ای دراز

ن و دردناکی تلخ تر از روزگذشته از ين زمستان سرد و سخت ، ھر روز اخبار حزيادر" دنابي یع تری ميابعاد وس

 نه برای انباشته و اندوخته ھای زر"  کابل بی برف باشد بی زر نی " م يم که خالصانه آرزو می کنيوطن می شنو

ن يی که در سرد ترئلی ھای اجتماع ؛ زر برای آنھاين طفين بی وجدان تريچپاولگران و تاراجگران ھستی مردم ، ا

 ی شان مۀديبيزم شکم ھای به ھم چسش را ھيی خوشده ازسرماروزھا وشب ھای زمستان ، پای ھای کرخت 

ی که ئ؛ زر برای آنھاسازد یرا پاره پاره م  شانۀديمه ھای ژولي زمستانی خی که دست تندبادئ؛ زر برای آنھاسازند

؛ برف گور می کنندر پوشش يگرشان در زي کودک دۀاه شدي طفل ُمرده ای برای جسد سۀخزديبا پنجه ھای کبود و 

  ... . خ بسته است ينه ھای شان يی که اشک در چشم وغم درسئبرای آن پدرھا و مادرھا

گل مه ای پاره پاره وفرسوده درفضای تر از نم و رطوبت اردوگاه ير چتر خيکودک ثمرگل در ز) کابالی(وقتی 

رود تا به  یدھد ، و م ی مادر از شدت سرما جان مۀديروی دست ھای سرد و خشک) اردوگاه غمکده(بُته، بخوان 

گر بارور شده يدھا شھزاده دس جان کرزی و صيرويوندد ، شاھزاده ميگربپيکاروان اجساد چھل کودک منجمد شده د
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ند يی دربار ، درفضای مطبوع و حرارت خوشائايؤانی در اتاق ھای رياز خوان چپاول و استثمار دربستر نرم پرن

ادت پُرخوری غذاھای متنوع و مکلف ينند ، و از زين پادشاھی می بيريده اند و خواب ھای شيمرکز گرمی ھا خواب

  ... .زنند  یآروغ م

استفاده و چور است ءستم فسادآلود نا بکار آنقدر سرگرم معامله ، توطئه ، سازش ، سويا سيت مزدور يم بی کفايرژ

  !!    ند ؟يش پای خود را نمی بيکه پ

کاری ، يباشد ، که درفرار ازجنگ ، ب یکی از چھل اردوگاه بی جا شدگان در داخل کشور مياردوگاه گل بته 

آرامش ، گوشه ای که لحظه ای  نآد يگاه اصلی شان آواره شده اند ، به اميماری ، فقر ودھھا مشکل دگر از جايب

ب يدانند که مرگ نابه ھنگام نص یابند  به کابل آمده اند ، مگرنميا توته ای نان بي، اندکی دارو برای درمان ، کار

 وباداران اشغالگرشان ن اردوگاه ھا از آستان مزدوران استعماريا) ناسوده کجا رود که آسوده شود ؟(شود  یشان م

ا از وضع شان يند و ي غنوده در لجن نامردمی آنھا را نمی بکوچک مردِ » ارگ مشر«ه غ ودرد کي، اما درستيدور ن

  :د يگو ید با خود ميا شايدھد ، و یخود را نا آگاه جلوه م

ای کرزی يکه ماف ی در حال!! "س جان زنده باشه ؟يرويستم ، ميده بالی مه ، بان که بمرن ، مه خو ضامن شان ن " 

 ازبابت ٢٠١١ه مواد مخدر ، تنھا در سال يوبرادران ناراضی اش طالبان کرام ، به قول سازمان جھانی مبارزه عل

 وطن ۀادر دالر صاحب شده اند ، ولی بدبختانه در چھارگوشيليک صد مياک اضافه تر از يفروش و صدور تر

را از  ن شانيرياد جان ھای شيماری و اعتي، بادت فقري وکھن سال از زروزانه صدھا نفر اعم از زن و مرد ، کودک

ک آزاد مواد مخدر از ين و ترافيروئيا با ھيون ھا انسان درسراسر دنيلير از آلوده ساختن مين غي؛ ادھند یدست م

  ... .  را سازمان می دھند  ای کرزی و شرکاء آنيافغانستان است ؛ که ماف

ا شرکت سھامی آقای کرزی از شدت سرما ي! ن کودکان در اطراف ارگ جمھوری ؟يا)  سیبی بی(ا و يديبه قول م

ن يا... ا کنر يان يا ، ھرات ، باميبدخشان ، پکتای از ن نقطه يدھند ، نه در دورتر یر جلپاره ھای شان جان ميدر ز

 شان در ۀ پاره پوروکی کھنه ي پالستین ھوا ، آنھا را با پاپوش ھاي استند که سردتریجانباختگان جدا از آنعده اطفال

د ، آنھم با شاق يی نمائدواند ، تا آن دست ھای کوچک شان بتواند دو دانه نان برای خانواده کما یکوچه ھای کابل م

ادی ين نان آور خانواده ھای شان استند ، آنھا ھم با خطرات زين کارھا باالتر از توان شان ، آخرآنھا تنھاتريتر

رانسانی و اخالقی ربوده شده به آن طرف مرز ھا ي غۀ جنسی ، و دھھا استفادۀ استفاد سوء، به غرضمواجه استند 

قای کرزی و شرکاء آاما ... ابند ، آنھا سرنوشت بدتر و دردناکتر از کودکان موجود در اردوگاه ھا دارند  يیانتقال م

  . زی ارزش ندارد يشرا جان و جھان افغان برای آن دشمنان مردم پيست ، زيالی نيرا خ

را درکشور ما دھقان را به يآنقدر نا معقول نخواھد بود ، ز" کابل بی برف باشد بی زر نی : " پس اگر گفته شود 

تواند قحطی و خشکسالی عاطفه  یچ برف و بارانی نمين را غضب نموده بلند منزل ساخته اند ، ھيده  و زميدار کش

  !! ن ما مرفوع سازد يرا درسرزم

ن ھمه ستم و نامردمی بلند يخاطر اه درد باشی که صدای اعتراض خودرا ب یمن فکر نمی کنم تو آنقدر ب! طن ھمو

  . قی که باشد ينکنی ، حاال به ھر طر

  جوست         روز و شب گرداب را از موج خنجر در گلوست ونيست ايمن از بال ھرکس به فکــر جست

  )دل يب                                  ( 

 

 


