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 ھم يک خاطرهباز

 شدت وخوش آيند بود گوارا و'يت بلخ بسيار مرکز مزارشريف اخير ماه اسد ھوای شھر ماه سنبله و شروع در

روح  خوش آيند و که وزش است در ھا نسيم سردشب شديد ندارد و گرمای برج اسد فرو کش کرده روزھا گرمی
خاصتا  استقBل و جشن اول سنبله شروع ديگردر طرف از. قوت تحرک ميبخشد انسان ذوق و به و  ستافزا

 کابل باشم و در پرجBل روز آن گرديدم که درين مصمم بر، خاصی دارد جلوۀ رسم گذشت عسکری درين روز

 درين نيز را او ميان گذاشتم و در دوستان يکی از با را موضوع . گردم شريک سھيم و اين روز به افتخار

مراسم  و استقBل اری جشنبرگز شروع تا و اسد  31درين بود که امروز کارمشکل  اما .تصميم شريک ساختم
 جانب مزار کابل از و کابل جانب مزار که از موترھائی حاليکه در وقت نداريم، يک روز رسم گذشت بيش از

وقت  بيش شب و يک روز از ما اکنون و راه ميگذرانند شب در ندرتا دو و عموم سه شب سفر مينمايند طور
 چون .شديم داخل تجمع موترھای باربری بود که مرکز سرايھا به يکی از آنھم چون تصميم قاطع بود با .داريمن

 آمادۀ باردار چکلۀ شورليت تصادف يک موتر حسب بر.،نداشت غيره وجود زمان موترھای سرويس و آن در

 دريور .افزوديم نيزبه آنھا دونفر ام و بودند آن جمع شده کابل دور مشتاقان سفر از کثيری تعداد رفتن بود و

کرديم ولی  قبول نراھمه آ که ما شروط ديگر و ساخته بود دوچند به تناسب معمول کرايه را و چانه زنی ميکرد
رسم  ديدن از تا کابل برساند شھر ساعت معين به اول سنبله در روز در را ما اين بود که سواريھا شرط ما

 .گذشت عسکری محروم نشويم

 و با'ی جوالھا و بام موتر در ميرسيد نفر 16 يا 15 به ما تمامی مسافرھا که تعداد ما فقتھا صورت گرفت وموا
 و تصاحب نمودند را سيت پيشروی که اولتر آمده بودند نفری سه دو گرفتيم و کنارھا جا گوشه و جنگله در يا

ماشين  و تول بکس و اطراف موتر ر مدتی درکلين و دريور ازينکه بعد .جنگله جاگزين گرديديم در دوستم من و
 و حرکت شد آمادۀ موتر سفربخير و خير دعای از بعد ند،کردء کارھای 'زم را اجرا و داشتند کارھائی غيره و

 جنگله مايان که در بر و وسط سما رسيده بود آفتاب به .تاشقرغان بدشت تاشقرغان در آمددروازۀ  طريق از

که سرعت  ميداد آن اجازه جول ناشی از و جمپ کپرسرک و و کند ھرگاه م داشت ونشسته بوديم تابش مستقي
 برای ما را جانب مقابل ميوزيد که حرارت آفتاب از مBئمی باد، ساعت برسد در به پنجاه کيلومتر سی از موتر

کنون آفتاب ا الوان رسيديم، بدشت خواجه کوتل رباطک گذشتيم و يبک وا و تاشقرغان از .ميساخت قابل تحمل
ه ب را جای خود ميرفت و افق مغرب فرو در ھسته آھستهبه بزرگی يک سينی مسی بزرگ آ مطلق برنگ قرمز

دريای  کنار در موتر کيله گی نزديک شده بوديم به دوشی و و شام شد رفتهرفته   .بدل ميکرد شام روشنسايۀ 
به دکانھای دوشی رسيديم  وقتی  .پيمود می بيشتری راه سرعت نسبتا جولی که داشت با و جنپ با خروشان

  .ساعت برای نان خوردن وقت داريم که يک اعBن کرد دريور و توقف کرد موتر جا درين بود خفتن شده

خواندن برخی به نان  بعضی به نماز روی تازه کرديم، کنارجوی آب روان دست و در و شديم پياده سواريھاھمه
که  مکمل سپری نشده بود ساعت يک ھنوز  .ی دم راستی کرديمدقائق مصروف و خوردن چای و خوردن
صدای يکنواخت  و افتاد براه موتر .گرديد جاگزين ی خودشتاب درجا ھرکس با و کرد اعBن حرکت دريور

چون رفته رفته  و ميداد نوازش را گوشھای ما ميشد زياد يا کم و کردن گير تبديل با که گاھی ماشين موتر
 .نميديد افق چيزی را نيمه روشن و ھاتاريکی دشت سياھی درختان و جز ما چشمان ميشد يکی حکمفرماتار
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يک وقتی  بخواب گذشتاندم نميدانم چه اوقاتی را نيز من و ھريک خواب چيره شد خستگی بر کم به اثر کم
 ھای کوتل ناله وسربا'ئي در موتر ماشين  .رسيده بوديم کوتل شبر به کرد بيدار خواب زا مرا بودکه سردی شديد

که  ما به سرپائينی رسيديم و سربا'ئی از .طی ميکرد مشکل سربا'ئی راه ب آھستگی و به موتر و ميکرد جهض
نصف شب  از بعد چھار ساعت  .يديممی غلت چپ به راست و و بوديم موقف يکنواخت نداشتيم  نشسته جنگلهدر 

کنترول  مبBئل ماشين را و رديتر آب کلينر و برای نيم ساعت توقف کرد موتر رسيديم، به چھاردھی غوربند
با'ی پل  شاوه گذشتيم وآ پل و برج گل جان، سياه گرد حرکت کرديم از دوباره .ميلرزيديم خنک از ما و کرد

 از را ھای خودقطي وارکشاننس . دقيقه توقف کرد چند دکانھای متک موتر در و کرديم عبور دريا متک از

 سربلند مشرق آفتاب تازه از رسيديم به چھاريکار وقتی . دوباره براه افتيديم و کردند پر پل متک مشھور وارنس

مسافران  چھرۀ بشاشت در و خوشحالی درينجا .روشن کرده بود را آن ھمه جا لرزان و خفيف شعاع کرده و
 در پايتخت مملکت و عزيز شروع رسم گذشت به چمن حضوری کابل که تا گرديديم اميدوار و ديده ميشد

 ما ديگر شد جانب کابل حرکت آغاز چھاريکار از وقتی  .مملکت خواھيم رسيد استقBل رافتخا بردارندۀ

ھرکدام قياس ميکرديم  ديشب نبوديم، و ديروز جمود و آن مسافران خمود خاک از پر ۀچکل اين موتر مسافران
خواھانه  آزادی ھای حماسی وخواندن ھا،زدن ھا ، کفآوازخواني  ھستيم پرواز در نشسته بال سيمرغی رکه ب

 اينکه ممکن از خطر و جستند سبقت می يکديگر رقصيدن بر دست افشانی و در خوانآواز رفقای .شدشروع 

 سرعت موتر سرک ھموار مشاھدۀ با نيز دريور .بود لحظه موجود ھر شان در ھريک برای افتنديب با' به پائين

ن نزديک شد لحظه ھر با  .يکسان روشن کرده بود را گرديده ھمه جا بلند اکنون نيز آفتاب و بود کرده دوچند را
نيم  که يک الی يک و بود خواھد ازين چه افتخاری بزرگتر ؛شده ميرفتيم ترھيجاني ھيجانی و ما به کابل ھمۀ
 مشاھده ميکنيم و چشم بسر مراسم جشن استقBل را ميرسيم و خود مستقل و عزيز پايتخت وطن به ساعت بعدتر

 مرکز در نستاناين است وحدت ملی که تمام ملت غيور افغا بلی  .ميشويم شريکعام و  افتخار درين خوشی و

، شريک ميشوند ھمگانی ردسا'ن درين روز جشن ملی وخ اطفال و جوان و پير و مرد زن و و'يات اعم از و
نيست که  ازين وحدت ملی چيزی بيشتر ،توصيف کنيم ملی را وحدت اگر .آفرينند می افتخار و ميبالند خود بر
 ميشوند واحد رام مقدسسراسر افغانستان به يک م در واحد تصميم و واحد ۀانگيز و واحد کرداشتن تف گی باھم

 و آمده جشن ميگيرند شان بدست د'ور قيمت خون فرزندان رشيد و به که را خود افتخارآفرين استقBل روز و
 .خوشی ميکنند

می آی  اينکه وحدت ملی چگونه بار آن و طرزعملی از اما، يادآوری ميشود تکلم زياد زبان و در وحدت از
 مشترک آيندۀ اميدواری به ترقی و مشترک و شتهداشتن افتخارات گذ ملی عبارت است از وحدت .نميشود ذکری

 برای يک ھفته تجليل ميکرديم و را خود گذشتۀ عظيم افتخار استقBل کشور سالگرد روز ھمه ساله در ما که

 .بخودميباليديم و حس ميکرديم مغرور و مفتخر رامشترکا خود  ما بزرگ و ردخ

 در .ميکرديم گوئی پرواز تو زيادخوشی  از نميشناختيم و پا از رخوشی س به کوتل خيرخانه رسيديم از وقتی

به  زيرا ھمگان احدی ديده نميشد پياده روھا و ھا سرک در و ھا مسدودپروان تمام دکان کارتۀ و با' باغ ۀدامن
يک سرای  در موتر وقتی  .بودند رفته ميشد اربرگز گذشت باشکوه عسکری که درين روز رسم یتماشا

راديو  وطنی از نغمه ھای حماسی و اختيم صدایميوند به دويدن پرد سرک جادۀ در پياده و کرد موترخانه توقف
 امروز اما .گذشت شروع شده بود رسم گويا دور بگوش ميرسيد منصبان عسکری از صاحب ۀقوماند صدای و

 يا داخل کمپ و در را ملی استقBل آن سال تجليل روز از سال بعد چند صرف1390 ھشت اسد بيست و

يک  لباسی که شرم است پن بدوش يعنی باجنابی چ که. ديديم بود شده برپا استقBل منار کنار خرگاھی که در
 صاحب منصب در چند به کمک دسته گلی را و کمپ برون شد از برود لباس آن يک مھمانی با انسان مھذب در

وسيله تمام افتخارات ملی  بدين و. بداخل کمپ خزيد دوباره ترتمام به سرعت ھرچه گذاشت واستقBل  پای منار
 .سپرد فنا باد به و برد ازياد را ما

بی  قدراين چرا ؟ايم ناتوان شده قدراين ؟ چرابيچاره شده ايم و زبون اينقدر ما چرا؟ وطنميکنی ھم فکر چه
چنين  چنين احساس و داشتن با آيا ما چنين معامBت صورت ميگيرد؟ با چه بابت از و چرا ؟احساس شده ايم

خجالت نيست که  تو و ما برای آيا وحدت ملی خجالت نميکشند؟ احساس ملی و کلمۀ ذکر از حرکات بازھم اينھا
 بدانيم؟ رئيس خود يا و آمر يا حاکم و چنين اشخاص را اين

 صيانت سرمايه ھای و چاپلوس بغرض حفظ  دار اشخاص سرمايه و اين است که بعضی نھادھا تر جالب

 والسBم .ارسال ميدارند به آدرس چنين اشخاص تبريکی روزاستقBل را پيغام خويش

 

 


