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حنیف رهیاب رحیمی

اعــالن هــای فــوتــی

در فیسبوک هر روز اعالنات فوتی را می خوانیم .دوستان و هموطنان ما یا در اثر پیری ،یا به نسبت بیماری ،یا در
نتیجهٔ یک حادثهٔ ترافیکی و یا هم در اثر انتحار و انفجار وحشی های خونخوار چشم از این دنیا می بندند و بازماندگان
و آشنایان شان ،خبر وفات شانرا به آگاهی دیگران می رسانند.
هموطنان بنا بر ایجابات فرهنگ و رسوم مروج در کشور ،شناخته و ناشناخته ،تسلیت عرض می دارند و برای متوفا
جنت و برای بازماندگانش صبر و شکیبایی تمنا می نمایند.
آن واحد از آنچه در کنج و کنار دنیا واقع می
برای همین هم منظور فیسبوک وسیلهٔ خوبیست ،همه دوستان را در ِ
شود ،باخبر می سازد مانند چه کسی به دیار حق پیوست و در خانهٔ کی ،کودکی متولد گشت.
به ادامهٔ همین سلسله ،از آن اتفاقاتی که نباید به باد فراموشی سپرده شوند و برای انسانهای بی خبر و نسلهای فردا هم
که شده باید آنرا همیشه در خاطره ها زنده نگه داشت خواستم من هم یکی دو خبر فوتی را گرچه تازه نیست و بارها
روی آنها نوشته ها نشر و صحبت ها صورت گرفته ،به اطالع دوستان برسانم:
-

اول خب ر وفات انسانیت را می نویسم .در وطن ما با تاسف و اندوه که انسانیت وفات کرده .این واقعه آنروز اتفاق
افتاد که عدهٔ بیشمار جوان ،میانه سال ،متعلم ،مامور ،پطلون پوش ،کاکلی ،بودنه باز ،مرغ باز ،زن باز و بچه باز،
فیسبوک باز و تویتر باز ،فاسق و فاجر و تاجر و کیسه بر و روشنفکر و دکاندار و کاسب و رقم رقم مردم اما همه
پیرو قرآن و سنت پیغمبر ،مسلمان و کلمه گوی ،دستها را یکی کردند و با شنیدن یک فریاد بی اساس از کدام دهن
گندیده ای که «هله که ای زن کافر اس قرآنه سوختاند» بدون بازخواست و دریافت حقیقت ،یک انسان آنهم از جنس
لطیف و ناتوان به نام «فرخنده» را در مل ٔه عام به جرم سوختاندن چند ورق ،آنهم ثقه نشد که چه بود ،آنقدر بر سر و
روی و بدنش کوبیدند که تمام بدنش کوفته کوفته شد.
باز از بام پایینش انداختند ،بعد همین گروه ها ،با نعره های هللا اکبر گلوها را پاره کردند و اینبار بخاطر کسب بیشتر
رضای هللا ،زیر تایرهای موترش کردند ،بعد جسدش را آتش زدند و َد ّرش دادند و مانند فاتحین صدر اسالم به نظاره
اش پرداختند .آن وقت چون از بدن ناتوانش جزء چند پارچه استخوان سیاه و سوخته چیزی نماند ،دلهای همه یخ کرد
و الحمدهلل همهٔ آنها تا حد توان غازی شدند .چون یک کافر و ملحد را به سزای اعمالش رساندند ،و یک رسالت عظیم
دینی و فرضی را بجا نمودند .اینست نمون ٔه مسلمانی ،انسانیت و منطق در کشور من و تو!
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-

خبر وفات تندیس های بودا را می نویسم ،شهادت شهمامه و سلسال را که چندین صد سال بدون اینکه موجب آزار و
اذیتی برای هیچکدام از مخلوقات خداوند شده باشند ،به توپ پرانده شدند و پارچه پارچه ساخته شدند .این میراث های
با ارزش فرهنگی با داشتن قدامت تأریخی اسناد زند ٔه تأر

-

یخ و هویت ما بودند .این دو مجسمهٔ خاموش ولی گویای قصه ها و اسطوره های سده ها را ،سیاه اندیشان این سرزمین
به اثر فرمایش همسای ٔه آشوبگر و بدطینت ،با فیر توپخان ٔه ثقیل تکه تکه کردند .پیکر هایی را که از شرق و غرب
جهانگردان به دیدن شان می آمدند و هزاران تن از مردمان چهار گوش ٔه دنیا حسرت یکبار دیدنش را در سر می
پرورانیدند ،چند تن اوباش ،چرک ،بی سواد ،بی تعلیم ،بی ادب ،مزدور ،شپش زده ،وحشی و خشتک کشال طوری
محو ونابود کردند که آثاری از آنها بجا نماند.

-

و باالخره خبر وفات رحم ،شفقت ،دوستی ،رفاقت ،صلهٔ رحم ،برادری ،مهربانی ،همدردی ،اندیوالی ،برادری و
خلص کالم خبر وفات انسانیت ،افغانیت و اسالمیت را می نویسم.

-

این ارزشها به نحوی از انحا در میان مردمان کشور ما از میان رفته و نابود گردیده .اگر کامالً از میان هم نرفته در
حال نابود شدن است و همه دست و آستین برای نابود ساختن آن بر زده اند.

-

تفرقه و بر روی هم زدن ،همدیگر را بدنام ساختن ،خوار و حقیر پنداشتن ،معامله گری های سودجویانه ،جنگ و
برادر کشی ،جاسوسی برای بیگانه ها ،توهین و تحقیر همدیگر ،توطئه ،دسیسه ،دزدی ،اختطاف کشتار و خونریزی
تحت نامهای دین و مذهب ،لسان ،سمت ،قوم ،حزب و منطقه و غیره و غیره ،اکنون شاخص های برازند ٔه هویت
افغانستان در بین کشورهای جهان گردیده است.
باید این لک ٔه ننگ را از دامان کشور زدود ،یک راه حل مناسب و مؤثر برای آن اینست که:
چوکیداران قدرت ،ټیکه داران کرسی ها و مقام ها ،رهبران تنظیم ها ،احزاب ،جمعیت ها ،گروه ها و هر فرد سرزمین
ما ،اولتر از همه اصالح را از خود و خانوادهٔ خود شروع کنند.
در غیر آن دوام این حالت ،مردم و کشور را بسوی تباهی می کشاند و آن روز زیاد دور نخواهد بود.
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تذکر :هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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