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بصیر کاکړ

ماتمسرای "پوهنتون کابل"
زمانیکه ماتمسرا را به زبان تلفظ کنیم و لحظه ایکه ما ماتمسرا را با قلم می نویسیم و وقتیکه ماتمسرا صدا
می زنیم ،بدانید كه همانا از جغرافیا و منطقه در كرۀ خاكى و جهان هستى و كائنات نام مي بریم ،كه افغانستان
از چهار دهه بدین سو در ماتم ،غم ،خون ،ویرانى ،هالكت ،بیچارگى و برادركشى مردم و اهالى آن اشك
غم و حسرت در رخسار آنها سوگ وارى و مانند قطرات باران به رخسار هر یک ما جریان دارد.

Un des étudiants victime de l'attaque, à l'hôpital. maxppp - JAWAD JALALI

"ماتمسرا " نام و عنوان كتابی بود كه شاعر اشك ها ،غم ها ،خون ها و مهاجرت ها از غم و اندوه جغرافیاى
افغانستان سروده و آنرا به نگارش گرفته بود.
این كشور از چهار دهه بدین سو در ماتم و غم است و هر طرف و هر سو مردم ما غم و اندوه و هالكت را
لحظه شمارى دارند.
وقتى عده اى از هموطنان اهل تشیع ما از بابت كربالء و عاشورا حسینى سوگ آنرا دارند ،با خود مي گوئیم
كه اى مردم آیا این قتل ،كشتار ،ویرانى ،بى عدالتى ،تجاوز و بى ناموسى بر حریم دیگران كمتر از كربالء
و عاشورای حسینى است؟
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زمانیكه در كشور ما و یا جهان اسالم از بابت بیت المقدس و قبلۀ نخست مسلمین و ظلم یهود و اسرائیل
مظاهره و صحبت و تبصره مي كنند ،با خود مي گوئیم كه آیا پولیگون ها و زنده به گور كردن ها ،انتحارى
ها و بمباردمان ها و انفجار ماین ها و راكت ها كمتر از جغرافیاى بیت المقدس است؟
مادامي كه عده اى از مسلمان هاى كشمیر ،داغستان و بوسنیا حرف و صحبت مي كنند ،با خود مي گوئیم كه
قطرات خون و اشك در این ماتمسرا كمتر از آن جغرافیا است ؟
امروز یك بار دیگر كشورم ،زادگاه ام ،دهكده ام ،هموطنم ،خانه ام ،مادرم ،پدرم ،برادرم ،خواهرم و هر
وطندار میهنم در شهادت و مجروح شدن محصلین جوان كشورم در این ماتمسرا ،ماتم و سوگ وارى دارند.
آن جوا ن پوهنتون كه فردا و پس فردا در این جغرافیا به این امید به صنف و لكچر اساتیذ خودش زانو زده
بود؛ تا اینكه در این ماتمسرا مصدر خدمت شود ،او مثل باشندگان جغرافیاى دیگر دیپلومات ،څارنوال،
قاضى ،ولسوال و والى شود و روزى از بهترین مركز اكادمیك و علمى كشورم فراغت حاصل کند و با
درجه علمى پوهیالى ،پوهنیار ،پوهندوى ،پوهنمل و پوهاند براى نسل هاى بعدى كشورش مصدر خدمت شود
و این ماتمسرا را عارى از ماتم ،غم ،اندوه به محل و جایگاهی كه آنرا پوهنتون نام دارد؛ با دانش و علم
خودش به جهت ترقی و تعالى سوق داده و آنرا عوض كنند؛ اما دردا ،حسرتا و افسوس كه دیگر آن فرصت،
مجال و موقع طالئى براى او میسر نبوده ،تا كشورش را از جهت محور ماتمسرا به جهت محور خوشحالى
ها و ترقى سوق بدهد و امروز یك بار دیگر مادرم ،پدرم ،برادرم ،خواهرم ،و هر یك از باشندگان كشورم
اشك غم و اندوه و مصیبت جانگداز به رخسار آنها جارى بوده و نا امید شدند و دیگر برادرم و جوان كشورم
خبرى از فراغت و جشن پیروزى او نیست كه او با همصنفان خودش دیپلومات ،مدیر ،ولسوال ،والى و
حقوق دان شود ،زیاد تقبیح كردیم ،بیشتر اوقات مرگ گفتیم و گاهى گاهى هم نفرین و لعنت فرستادیم ،این و
آن و همسایه ها و استخبارات جهان و منطقه و فالن سازمان و حزب را مالمت كردیم؛ ولى حرف اخیر و
خاتمه هموطن؛ تا اینكه از من ،ما نشویم ،همین طور در ماتمسرا خواهم بود و خواهم باقى ماند؟!
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