
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political سياسی

  

 وریــمورشاه تيمــــــتي
  2012 برمون 28ــ  المان

  

  

  

 دوری از وطن
 

سالھا شد از وطن عزيز از کابل زيبا زادگاه محبوب خويش دور ھستم، اما چگونه دور؟ اينکه 

در خواب بجز وطن و ايام خوشی را که در آن گذشتانده ام چيزی ديگر نميبينم، ھمين دوری 

ھا و پس کوچه ھای کابل منظره ديگر در مقابلم ست؟ و ھمينکه در بيداری بجز سرکھا، کوچه 

قرار نميگيرد، ھمين دوری ست؟ و ھمينکه در عالم خيال بجز وطندارانم با کسی حرف 

 نميزنم، ھمين دوری ست؟

قسمت عمده . اينھا ھيچ کدام شان را نميتوان دوری شمرد و من يقيناً به دو قسمت تقسيم شده ام

کابل و قسمت جسمی و فيزيکی که کالبد بيجان من است  که روح و فکر و ذکر من است، در

اين موضوع را بدين شکل تنھا نه من گقته و ميگويم، بلکه تمام . در خارج از وطن جا دارد

ما  اَبدانيعنی ارواح ما در وطن و . ھموطنان دور از وطن موضوع را بھمين شکل بيان ميکنند

 .در غربت قرار دارد

ئی و مبالغه در وطن جای و قرار داريم و مثل وطنداران در داخل در فلھذا بدون از اضافه گو

و ھيچ گاه خود . در خوشيھا خوش و در ناآراميھا، ناآرام ھستيم. خير و شر وطن شريک ھستيم

 .را بی بھره و بی حصه از رويدادھای وطن نميدانيم

مام حسين نوادۀ ده روز اول ماه محرم روزھای عزاداری و سوگواری ست، بمناسبت شھادت ا

ھرگاه بتاريخ نظر بيندازيم، اختAفات حضرت عثمان و . حضرت پيغمبر و ياران باوفای او

شد و معاويه در امارت و صدارت اسAم جا  »َحکَم « حضرت علی منجر به قضيۀ تاريخی 
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صدر اسAم از بين رفت و ديکتاتوری "ِ دموکراسی"گرفت که خAفت به سلطنت تبديل يافت و 

يزيد پسر معاويه از امام حسين . ستبداد الی دورۀ اخير عباسيھا و حتی تا امروز دوام يافتو ا

خواھان بيعت شد و امتناع آن حضرت سبب شھادت خود و يارانش در دشت نينوا گرديد که 

بمناسبت ھمين ده روز . تاريخ بشريت نظير چنين واقعه و حادثۀ المناک را بياد ندارد

عزاداری . و تمام شھرھای ديگر وطن عزيز سياه پوشيد و به عزا نشست سوگواری، شھر کابل

 .در مساجد و تکايا برگزار شد و صحنه ھای آن در تلويزيونھا ديده شد

من در فکر و ذھن خود آنچه را تجربه کرده ام، اينست که در زمان طفوليت حافظه ام قوی بود 

زمان سه سالگی به بعد بياد می آورم تماماً به شايد ديگران نيز چنين باشند اما من آنچه را از 

ما . دِه محرم را از زمانی که طفل بودم بياد می آورم. نزدم روشن و بدون تاريکی و ابھام است

در . با تمام فاميل سنی مذھب بوديم و در کوچۀ عليزضاخان در نفس شھر کابل سکونت داشتيم

شکل طوق بود، در گردنم می انداخت و يک شروع ماه محرم مادرم يک حلقۀ نقره ئی را که ب

اين طوق از شروع يک سالگيم بود و در . پارچۀ ابريشمی را به رنگ سبز به آن عAوه ميکرد

ھر سال ديگر يک سکۀ نقره ئی ُکنده دار به آن عAوه ميشد، که اين سکه ھا شمار سالھای 

د داشت و ھمه ساله تا به مثAً در سه سالگی سه سکۀ نقره ئی وجو. عمرم را نشان ميداد

 .دوازده سالگی يک يک سکه زياد شده ميرفت

در دروزھای دوم، سوم و يا ھفتم محرم من بايد با طوق و تکۀ سبز در گردن به بازار ميرفتم 

و از ھفت دکان چيزی گدائی ميکردم و در يک کچکول نقره ئی که آنھم در گردنم آويزان بود، 

 .می انداختم

و دکانداران  »حسين يا امام يا حسين، نذر امام شا«اران می ايستادم و ميگفتم در مقابل دکاند

. بعضاً يک پرچه ُگر و يا قند و يا يک سکه و غيره بدستم ميدادند و من در کچکول می انداختم

وقتی برميگشتم مادرم سبزی با چلو پخته بود و سبزی چلو را در بشقابھای کوچک سفالين 

ھای کوچک سفالين که خاص ھمين روز بود، از شربت با تخم ريحان پر آماده ميکرد و صراحي

کاسه   .ميگفتند »کاسه ُکنری« ميبود، ھمگان خرد و بزرگ می نشستيم و ميخورديم که اين را 

بعاد گسترده تر و ضمائم يافت و در سال دوازدھم ھمان مراسم با ا سال دوام 12کنری برای 

م روزھای محرّ  در .ختم گرديد »شدنرکنده پُ « و يا »کردننده ُپرک«و بنام  شدگزار بيشتر بر

از حادثات کربA ما اطفال نيز به تکيه خانه ميرفتيم، واعظان  ه،يکی يا دو مرتبه به ھمراه والد

. و بعداً به وعظ و نصيحت ميپرداختند، دختران و پسران جوان منقبت ميخواندند دنددابياناتی مي

خانه ه ياد ميشد، در ھمه خانه ھا پخته ميشد و خانه ب "لۀ زردوش"م شلۀ زعفران دار که بنا

 .ميگشت
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ز محرم ھمه ده رودر  .اين کارھا را خود فاميلھا بنام رسوم مذھبی و عنعنوی بجا می آوردند

کلمات شيعه و . ھا پر نم ميبود و حتی از خند ه و بشاشيت خودداری ميشدجگرھا خون و چشم

و ھردو . را عزادار شھادت امام حسين و اھل و بيتش ميدانستندسنی در بين نبود و ھمه خود 

فرقۀ شيعه و سنی مثل جسم واحد عمل ميکردند؛ چرا؟ برای اينکه ھرکدام به ميل خود بودند و 

اما امروز درين شھر بی دروازه و درين ديگ بدون سرپوش، . مداخلۀ کسی ديگر در کار نبود

ما بطور واضح می بينيم که با . ه اندازی در جريانصدھا دست دخيل است و صدھا پAن تفرق

نفاق و شقاق و تجزيه طلبی درزھای وسيع و عميق در بين اقشار جامعۀ ما انداخته ميشود و 

 .صاحبان غزض استفادۀ مطلوب مينمايند

در پوھنتون کابل که مرکز فھم و دانش بايد شمرده شود و يقيناً شمرده ميشود، زد و خورد و 

در داخل پوھنتون عده ای راھنمائی شده، ميخواھند در صنوف . ال به وقوع ميپيونددقتل و قت

تعداد ديگری که نسبتاً طرفدار درس  و تحصيل ھستند، به . درسی مراسم عزاداری برپا نمايند

در زد و خوردی که بدين مناسبت بين اين جوانان دانشجو . اين عمل آنھا اعتراض مينمايند

دو نفر کشته و تعداد ديگر زخمی ميشوند بر عAوه طبعاً بين آنھا کينه و  صورت ميگيرد، يکی

 .عداوت عميق توليد ميشود، که برای چندين سال مابعد دوام خواھد کرد

اکنون اگر عمق قضيه را به بررسی بگيريم، چرا آن تعداد ميخواھند بداخل پوھنتون مراسم را 

ون را تکيه خانه ھا احاطه کرده است و در کارتۀ برگزار نمايند؟ در حالی که چار طرف پوھنت

، دھبوری، تپۀ سAم و غيره چندين تکيه خانه وجود دارد؟؟؟ آيا آن جوانھا نميتوانستند به آن 4

 تکيه خانه ھا بروند؟

اما نميروند برای چه؟ برای اينکه فھمانده شده اند و پAنی که طرح شده بھمين نوع است تا 

يک گردد و دو گروه را به مقابل ھم قرار دھند و سرآغاز جنگ شيعه حساسيت يک تعداد تحر

انگليس در گذشته ھا اين کار . و سنی را در داخل اين مملکت از ھم پاشيده طرح ريزی  کنند

را کرده است و اکنون نوکران انگليس و امريکا و ديگران نيز اين کار را ميکنند و ما که يا 

. خرگوش ھستيم از جريانات دور و پيش خود خبر نداريم فروخته شده ايم و يا در خواب

خاصتاً تأسف بيشتر درين است که اين توطئه و دسيسه بدست جوانان مرکز علمی وطن که 

 !!!چشم ھر کدام به آن دوخته شده، عملی ميشود؛ جای بس اندوه و تأسف است

 

 


