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اھدا به :شھيدان حادثه ی سالنگ

ســــوگنامه ی من
حادثه ی المناک وبی بديل سالنگھا که بتاريخ نزدھم بھمن ماه سال جاری اتفاق افتاد ،نيم ازپيکرکشور)خصوصا ٌ شمال
وشمال شرق( را به گليم ماتم نشاند .اين رويداد غم آلود که ده ھا انسان سرزمين را درطوفان وبھمن سالنگ به بسترخواب
ابديت يا شھادت مظلومانه فروبرد ،ھزاران قلب ھموطنان را چاک چاک وجريحه دارساخت .وقتی تعمقی بيشتری
درشناسايی شھيدان نماييم ،درخواھيم يافت که چندين تن شان تازه عروسی ويا تازه دامادی ويا ھم درسفرپيوند دلھا بوده اند
که خواب لذات زندگی شان به نوشيدن شربت تلخ مرگ عاجزانه تعبيرگشت!
ھمان طوريکه برھمه گان معلوم است ،بيشترين ضربت بيرحمانه ی شمشيراين رويداد را بدخشان وبدخشی ھا متقبل شدند
که رقم شھدای اين ديار ،يک درسوم حصه ی ھمه شھيدان را تشکيل داد که درمقايسه با ديگرنقاط کشور ،تلخ ترين
وسوگمندانه ترين عمق فاجعه را برقلوب باشندگان اش تجربه کرد .شھادت حدود  تن که رقم اکثريت شان را نوجوانان
وجوانان کم سن وسال تشکيل ميداد ،سرزمين بدخشان را به ماتم خانه ی قـــرن مبدل ســاخت.
چاشت گاھان  ام بھمن ماه )برج دلو(  بود وھمه کوچه وپس
کوچه وبازارودياربدخشان ماالمال اززمزمه ھای شھيد آوردنھا .وقتی
به ھرجمع آمدی سرميزدی ،سخن ازحساب نمودن شھيدان بدخشان
بود .بيشترين آنانيکه مسافری درراه داشتند ،علی الرغم صحبت
ازطريق تيلفونھای ھمراه ،ھنوزاطمنانی ازصحت آنان نداشتند
وھرچند با تبسم ھای کذابی تقالی رضايت مينمودند ،اما قلوب شان
ماالمال ازماتم واندوه بود!
ساعات  الی  بعد ازظھرروزپنجشنبه  ام بھمن
)دلو(کاروان عظيمی ازموترھای بدخشی ھا به جانب ميدان ھوايی
درحرکت شد .ھمه عابرين وسفرکرده گان صوب ميدان يا اشکی
برچشم داشتند يا اندوھی بردل ويا ھم ھردوبا فغان وناله وفرياد.
عقربه ی ساعت بصوب  بعد ازظھرچرخيدن گرفت وھمزمان آوازچرخش ھوا پيماھای که ده ھاشھيد را حمل
ميکردند ،درفضای فيض آباد طنين افگند .اين بار ،ازصدای ھوا پيماھا ،بوی خون وسوگ والم ميامد!ھمه چشم ھا به سوی
ھوا پيما ھا خيره گشت .ماتم سال چنان برچشمھا وقلبھا اثرگذاشته بود که پيکرھوا پيما ھا درنظرھا تابوتی سبزينه پوشی
جلوه ميکرد .لحظاتی نگذشته بود که ھوا پيما ھا برميدان فرود آمدندو شھيد باران سال برزمين بدخشان آغازگشت .تا ديری
نشده بودکه محل تخليه ی ميدان ھوائی پرازتابوت شھيدان حادثه ی سالنگ شد .لحظات چنان ھيجانی ودردآلود بود که
چشمی را بی اشک وقلبی را بی ماتم نمی شد دريافت .بعد ازتخليه ی شھيدان ازھوا پيما ھا تقسيمات شان به ولسوالی ھای
مختلف آغازيافت!
آری! اين لحظاتی بودکه دست جبار زمانه به جای لقمه ی نانی ،برباشندگان گرسنه ی بدخشان ،تابوت شھيد تقسيم ميکرد!
مادربدخشان که درانتظاربازگشت فرزندش لحظه شماری ميکرد ،تابوت شھيد فرزندش بردوش تاريخ ديارش ميخراميد!
لحظه ھای ماتم استان بدخشان چنان بزرگ وبی بديل اند ،که نميتوان آنھا را درقالب چند سطرموزون وناموزونی
تصويرنمود .ازبرای ترسيم وتصويراين حقايق غم آلود ،سالھا وتوانھای ميبايد تا شمه ی ازآن لحظات را به رنگ احساس
انسانی درآورده وبه تعبيربکشد.
نگارنده ی اين سطورکه خود شاھد اين روزسراسرماتم دربدخشان بودم ،ضمن استدعای بھشت برين برروح شھيدان
مظلوم سالنگ واظھارتسليت به خانواده ھای شان چه دربدخشان وچه درسايرنقاط کشور ،سوگنامه ام را درقالب چند
دوبيتی ی نا پخته ونيم پخته بيان ميدارم تا باررا که اين حادثه ی المناک بردوش قلبم گذاشته وحمل اش توان سينه ام را

ربوده است ،سوارکاروان مصراع اين اشعارنموده محمل اش را برصوب ماتم سرای بھمن سال که سبب اش طوفان وخود
بھمن است ،بربندم .ياد شھيدان سفرگرفته ی کابل – بدخشان گرامی وجاويدانه باد.

بدخشان را سراسرغــــــــم گــرفـته
کتـــابش را خــــــط مـــاتم گــــرفته
تــو گويی کـــاروان مـــــــرگ آدم
به ميدان طيـــــاره ،دم گــــــــرفته

بـــــدخشان! خطه ی آلـــــــوده برخـــون:
بـــــــــه بھمن ماه شدی ،چون الله گلگون
ھــــــــــزاران مـــادرچـــا کيده دامــــــــن
بــــه تن کـــــــــــــــرده قـبای درد مجنون

کسی اندر بدخشـــــان نيست ،بيـــــــغم
ندارد مادری چشـــــــــمان بيـــــــــــنم
زبسکه جلغـــــرو پــــــــامير گـــــريند
گرفته کوکچــــه وآمـــــــــــــــو ،مـاتم

بـــــدخشـــان بيخود ودلتنگ مـــانــــده
شھـــيدش درره ی ســـا لنگ مــانــده
بنال ای مــــــادر دامـــــــــاد فـــــردا
که دستت بی حنا ،بی رنگ مـــانــده

بــــــدخشان زھـــرماتم خانه نــــوشـــد
بــــه زيربرف سالنگ ،مــرده جـوشـــد
عـــــــــروس تازه داماد نـــگون بخـــت
بــــه شـام غــم سيه رنگ جامه پوشــــد

سوگی اززبان شھـــيد

ماتم خانه ی درولسوالی زيباک واليت بدخشان

گـــــريبـان چــاک وخـــــــــون بردامنم مــــــن
شھــــــــيد حمـــــــله ھای بھمــــــــنم مــــــــن
جــــدا ازدامــــــــــن مــــــــام بــــــدخشـــــــان
بـــــــــه ســـا لنـگ درحصـــار تـــرمنم مــــن

زکــــابل عــــــزم کردم تا بــــــــدخشـــــان
بــــه ســـا لنگ رو برو گشــــتم ،به طوفـان
اميـــــــــدھـــــــايم ھمـــه يخ بست ،آنجــــــا
شـــــدم برزيربھمــن ،مــــرده مھمــــــــــان
ا شـــــکاشـــم – بـــد خشــــان
 ام بھمن ماه 

