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"ديگ به ديگچه ميگه ،رويت سياه"
٢
در قسمت اول اين مختصر نظر کوتاھی به درفشانی ھای "حبيب الرحمان" پسر يکی از کابل سوزھا انداختيم ،از اين
که باز ھم عده ای از دوستان لطف نموده مواضعم را در قبال خوارج گذشته از آن که مخالف قرائت تاريخ رسمی کشور
ھای اسالمی معرفی داشته و آن را کامال ً دانسته اند که می بايد برايش کار نمود ،ضمن ابراز امتنان ،اگر به وعده ھای
"سر خرمن" از جانب اين قلم ھنوز ھم باور دارند ،باشد برای بعد.
در اين قسمت ،تالش خواھم ورزيد تا با در نظرداشت فرصت محدودی که برای نوشتن دارم ،مکث کوتاھی به افاضات
"محمد امين کريم" سخنگوی و نمايندۀ رسمی حزب "گلبدين" در مذاکرات "صلح" با ادارۀ مستعمراتی انداخته ،به
اجازۀ استاد سخن آقای "معروفی" ضرب المثل ذکر شده را که به مثابۀ عنوان گزيده شده ،توضيح بدارم.
"امين کريم" که با در نظرداشت سن و سالش می توان گفت ،يکی از آن شاگردان "گلبدين" بايد باشد که آغاز تربيتش
در دامان آلودۀ حزب می بايست به لبخند ھايش در گھواره برگردد ،ضمن يکی از مصاحبه ھا در مورد "طالب" گفت:
"طالب ھا انسانھای متعصب ،متحجر ،جنايتکار و وابسته به اجنبی اند"  -نقل به مضمون.
در اين که اصدار چنين حکمی در مورد "طالب" تا آنجائی درست و واقعی است که می توان گفت"لعنت بر منکرش"
ھيچ جای شکی وجود ندارد .زيرا ھمان طوری که نمايندۀ خاص "گلبدين" گفته است "طالب" ھا نه تنھا متصف به آن
صفات اند ،بلکه ھر صفت بد ديگری را نيز که به آنھا نسبت بدھی با اطمينان می توان گفت ،به تنی چند از طيف وسيع
آنھا صدق می نمايد.
با تأئيد حکم "امين کريم" در مورد "طالب" ،شايد در ذھن کسانی اين سؤال به وجود بيايد که وقتی ،با ادعای نمايندۀ
حزب مخالفتی نداری ،پس اينھمه صغرا و کبرا چيدن برای چيست و چرا روی سپيد کاغذ را به مانند کردار نامۀ حزب
"گلبدين" با نوشته ھايت سياه می نمائی؟ در پاسخ به اين پرسش احتمالی بايد نوشت:
مسأله اين نيست که "طالب" جنايتکار ،متعصب ،متحجر و نوکر اجنبی است و يا نه ،زيرا اين امر روشنتر از آن است
که فردی با حد اقل وجدان آن را منکر شود ،بلکه اساس مسأله اين است که پدران فکری طالب و طالب ھا ،عامالن
پيدايش و بستر رشد آنھا چه کسانی و در کجا بوده است .مسأله اين است که اگر ما صرف توجه خويش را به پيدايش
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"طالب" و عمر  ٢۵ساله اش محدود نمائيم ،آيا تمام واقعيت را بيان داشته ايم و يا با بيان برخی از يک واقعيت تلخ در
صدد آن بوده ايم تا با خاک پاشيدن به چشم مردم تمام واقعيت را از انظار آنھا پوشيده نگھداريم.
به نظر من آنچه را نمايندۀ حزب "گلبدين" در مورد "طالب" بيان می دارد درست ھمان چيزيست که گفته آمد .يعنی وی
می کوشد با برجسته ساختن "طالب" و بيان جنايات آنھا از زمان پيدايش شان تا اينک که کالً  ٢۵سال را در بر می
گيرد ،تمام جنايات ،تعصبات ،علم ستيزی ،تيزاب پاشی بر روی زنان و نوکری اجانب را که داعيان "اسالم سياسی" که
بنا به ادعای شخص "گلبدين" که خود را از به اصطالح "بنيانگذاران نھضت اسالمی" معرفی می دارد ،در پيشاپيش
ھمه اگر نباشد در کنار "سياف" ھا" ،نيازی" ھا" ،ربانی" ھا" ،عمر" ھا" ،حبيب الرحمان" ھا" ،مسعود" ھا و  ...قرار
داشته است ،در کارنامۀ ننگين شان ثبت کتيبۀ خارائين تاريخ نموده اند ،بر گردن "طالب" انداخته" ،طالب" را به مثابۀ
نقطۀ آغازين انتخاب نمودن ،جنايات داعيان اولی "اسالم سياسی" را کتمان نمايد.
خوانندگان نھايت عزيز!
شما می دانيد که سابقۀ دست يازيدن به تعصب ،تحجر ،جنايت و نوکری اجانب "اسالم سياسی" حد اقل بعد از سقوط
دولت مشروطه ،به شکل و محتوای کنونی آن به  ٢۵سال قبل محدود نمانده ،بلکه نطفه ھای خبيثۀ آن بين سالھای
 ١٣۴۶و  ١٣۴٧پخش شده ،در سال  ،١٣۵١زمانی که يکی از مال بچه ھای زنباره و مشروبخوار به نام "موسی
شفيق" در رأس حکومت قرار داشت ،نخستين عاليم باروری اش را با تيزاب پاشيدن بر روی زنان و در نھايت قتل
زنده ياد "سيدال سخندان" به نمايش گذاشت .از آن تاريخ به بعد است که داعيان "اسالم سياسی" در افغانستان که
"گلبدين" يکی از آنھاست ،با زير پای نمودن اصل تسامح و تفاھم اسالم سنتی و حاکم آن زمان در افغانستان ،تا توانستند
به تعصبات دامن زدند ،تا توانستند تحجر و انجماد فکری شان را در رجعت به عصر اعراب صحرا گرد به نمايش
گذاشتند ،تا توانستند آدم کشتند ،خانه و مزرعۀ مردم را ويران کردند ،دارو ندار مردم را به غارت بردند و سرانجام
سراز گريبان بيگانه در آورده ،به مثابۀ چماق دست بھوتو و بعدا ً نظاميان پاکستان ،بر فرق ملت ما فرود آمدند ،يکی دم
از فدراسيون با پاکستان زد ،آن ديگری مرز ھای پاکستان را الی رود آمو معرفی داشت و آن ديگری نبرد به حق مردم
ما عليه متجاوزان روسی را به نام جھاد در جلو حميد گل ھا و ارباب ھای پاکستانی وادار به سرخم نمودن نمود.
خوانندگان نھايت عزيز!
اميد حال متوجه شده باشيد که مشکل من با جمالتی که نمايندۀ حزب "گلبدين" بيان داشته ،با آن قسمتی نيست که بيان
شده است ،بلکه با آن قسمتی است که آگاھانه خواسته اند از انظار مخفی دارند .نخستين چيزی را که شاگرد "گلبدين"
می خواھد از انظار مخفی دارد ،نقش شخص "گلبدين" در ايجاد ھيستری مذھبی با برافراشتن بيرق خون آلود "اسالم
سياسی" در افغانستان است.
فکر نمی کنم کسی باشد که در افغانستان زندگانی نموده باشد و اين را نداند که تا قبل از پيدايش "اسالم سياسی" از
 ١٣۴۶ھجری خورشيدی به بعد ،مسألۀ تعصب نه تنھا بين کتاب خوانھا ،مکتب رو و آنھائی را که به درست و يا به
غلط روشنفکر می ناميدند ،اگر نگوئيم وجود نداشت ،به جرأت گفته می توانيم در حدی نبود که بر اعمال و کردار مردم
ما مؤثر باشد ،بلکه ميان مردم ما آن چنان از بين رفته بود ،که وقتی مردم ضرب المثل ھای "عيسی به دين خود ،موسی
به دين خود" و يا "بزاز پای خود آويزان است ،گوسپند از پای خود" را می گفتند ،به آن چنان عميق باور داشتند تو
گوئی آن باور بخشی از اعتقادات اسالمی آنھا را می سازد .خالف آن روند ،از زمانی که "اسالم سياسی" جای پايش
را بين مردم باز نمود ،تعصب و تنگ نظری به مثابۀ ارزشی مبدل گرديد ،که ھرکسی می خواست با نمايش آن ،از
ديگران خود را يک سر و گردن بلند تر معرفی بدارد .اينجاست که وقتی پای مذمت تعصب در ميان می آيد ،چوکره
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ھای تازه به ميدان آمدۀ "گلبدين" ھا بايد بدانند ،نخست از ھمه اين "گلبدين" و دار و دسته اش بوده اند ،که جامعۀ ما را
به سمت تعصبات دينی و مذھبی ،حتا سليقه ئی خويش کشانيده اند .در نتيجه چنين اشخاصی اگر شرافت دارند ھر از
گاھی که می خواھند عليه تعصب و افراد متعصب حکمی صادر نمايند ،بايد اولتر از ھمه رھبران متعصب و افراطی
خويش را در نظر بياورند.
به ھمين سان مسألۀ تحجر فکری "طالب" .اين که بگوئيم "طالب" متحجر و عقب مانده است ،حکميست ناقص ،زيرا
آحاد متحجران را احتواء نمی نمايد .ما می دانيم که نخستين تبارزات تحجر و عقب ماندگی دراواخر دھۀ  ۴٠ھجری
خورشيدی ،زمانی خود را نشان داد که عده ای به اصطالح "روشنفکر اسالمی" پای به عرصۀ وجود گذاشته ،تولد
ناميمون شان را با تيزاب پاشی برروی زنان و دختران در شھر کابل آغاز نموده ،متناسب با گسترش جای پای شان،
ضمن توسعۀ دامنۀ زن ستيزی و مخالفت با رفتن دختران به مکاتب و اشتغال زنان در بيرون از خانه ،گستاخانه و
وقيحانه ضديت شان را با ھر نوع مظاھر تمدن و پيشرفت جامعه ابراز داشتند.
اين که فردی به نام "طالب" و "آخوند" از پشت حجرۀ درسش به دستور و تحريک استخبارات منطقه به خصوص
پاکستان ،ايران و عربستان بر می خيزد ،و شروع می نمايد تا احکام اعراب صحرا گرد را بدون کم وکاست در شرايط
قرن بيست و بيست ويک تطبيق نمايد ،ھرگاه صرف در ھمان محدودۀ "طالب" و يا "آخوند" خالصه کرده ،نه آنانی را
ديد که چنين بستری را پھن نموده اند و نه آنھائی را که از فرصت استفاده نموده ،آن چند "طالب" و يا "آخوند" را بھانه
ساخته ،سگان زنجيری "اسالم سياسی" را از اقصا نقاط جھان جمع نموده به جان مردم ما انداخته اند ،خودش
کالھبرداری و تقلب آشکاريست در جھت تحميق مردم ما به منظور ادامۀ ھمان وضع در شرايط ديگر .از چنين منظری
باز ھم می بينيم که گفتۀ چوکرۀ "گلبدين" ،چيزی نيست به جز تف سرباال.
باز ھم وقتی نمايندۀ رسمی حزب "گلبدين" از جنايتکار بودن "طالب" يادآوری می نمايد ،بايد از وی و افراد ھم عقيده
باوی پرسيد ،که آيا تنھا جنايت "طالب" بد است و يا اين که جنايت از ھر کسی و در ھر زمانی که صورت گرفته باشد،
بد ،قابل تقبيح و غير انسانی است؟ ھرگاه پاسخ آن باشد که عين عمل وقتی از جانب "طالب" صورت گيرد ،جنايت است
و اگر از جانب داعيان "اسالم سياسی" مانند "حزب گلبدين" و جمعيت ربانی  -مسعود" صورت گرفته باشد" ،جھاد
مقدس" و امری "قابل افتخار" که نبايد به خاطر آن از ملت معذرت خواسته شود ،باز ھم بايد پرسيد ،چنين حقی را کدام
منبعی به داعيان "اسالم سياسی" داده است ،که چنين گستاخانه ريختن خون بيگناھان و ھموطنان را "جھاد مقدس" و
"قابل افتخار" معرفی می دارند.
ھرگاه پاسخ آن باشد که نه ،جنايت درھمه حالت از طرف ھر کسی که صورت گرفته باشد؛ جنايت است و قابل تقبيح و
باز خواست ،آيا برای چوکرۀ "گلبدين" اولتر از ھمه الزم نبود تا دستان خون آلودش را به طرف شخص "گلبدين" نشانه
گرفته وی را نخستين جنايتکار معرفی می داشت!؟ آيا نمی بايست در مورد وی حکم می کرد که کشتن زنده ياد "سيدال
سخندان" نخستين جنايت داعيان "اسالم سياسی" به وسيلۀ شخص وی انجام يافته است ،جنايتی که سرآغاز يک سلسله از
جنايات ديگر گرديده ،در خارج از افغانستان با کشتن زنده ياد "عصمت قندھاری" در زاھدان و ده ھا افغان ديگر در
ھمان کشور و در پاکستان صد ھا انسان وطنخواه و مبارز ضد روسی ادامه يافته در داخل افغانستان در جريان مقاومت
ضد روسی مردم ما ،به مثابۀ خنجری از عقب  ،صد ھا و ھزار ھا قلب تپندۀ فرزندان صديق ميھن يعنی آنھائی را که به
جز حصول استقالل و آزادی و تأمين دموکراسی و ترقی اجتماعی که متضمن بھروزی و رفاه مردم ما می گرديد،
خواست ديگری نداشتند ،با گلوله ھای خيراتی استعمارگران و اشغالگران سوراخ نمود؛ به آنھم محدود نمانده بعد از
استحالۀ قدرت از نوکران روس به دست داعيان "اسالم سياسی" بيش از  ۶۵ھزار انسان دردمند و بی پناه کشور ما را
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در رقابت جنايتکارانه با "ربانی -مسعود" به خاک و خون کشانيده ،ھر کوی و برزنی را به گورستان ھموطنان ما مبدل
ساخت .باز ھم از چنين منظری می بينيم که "طالب" را جنايتکار معرفی داشتن ،ھمان تف سرباالست و بس.
و اما به ارتباط نوکری اجانب و مزدور بيگانه بودن "طالب" ،بايد گفت در صحت اين ادعا ھم ھيچ جای شکی نيست،
مگر اين که مزدوری و نوکری به بيگانه و خيانت به ميھن را "طالب" آغاز نموده باشد و يا اين که تنھا "طالب" خاين
به ملت بوده باشد ،باز ادعائيست دروغ و خالف واقعيت ھای تاريخی شش دھۀ اخير در کشور ما.
چوکرۀ "گلبدين" بايد بداند که مزدور به اجانب اگر با داعيان "اسالم سياسی" آغاز نيافته باشد و قالدۀ آغازش را
مزدوران روس به گردن دارند ،مگر ادامه اش به يقين به زمانی بر می گردد ،که برای نخستين بار داعيان "اسالم
سياسی" از "گلبدين" تا "ربانی" و از "مسعود" تا "وقاد" بعد از تحريکات خاينانۀ شان عليه حاکميت سردار "داوود"،
و مفتضح شدن به وسيلۀ مردم عوام ،به پاکستان پناه برده ،در آنجا در استخدام استخبارات نظامی پاکستان يعنی "آی.
اس .آی" قرار گرفته از ھمانجا بر مردم ما باران آتش کين و نفرت پاکستانی ھا را فرود آوردند.
وابستگی و مزدوريی که به وسيلۀ شخص "گلبدين" تا جائی پيشرفت که در آزای حاکميت بر "فقير آباد" و پشاور و
"شمشتو" ،قبول نمايد تا افغانستان به مثابۀ صوبۀ پنجم پاکستان ،زير نام "فدراسيون افغانستان و پاکستان" قرار بگيرد.
مناسبات مزدوريی که بيش از  ۴٠سال سابقه داشته" ،طالب" فقط در ادامۀ ھمان خط گام گذاشت .وقتی "گلبدين" به
خود حق می دھد ،تا افغانستان را در کل به مثابۀ امتداد پاکستان معرفی بدارد ،چرا می بايد تنھا از "طالب" انتقاد نموده،
"اسالم سياسی" در کل و شخص "گلبدين" را از آماج انتقاد و ابراز نفرت مردم به دور داشت؟ از چنين منظريست که
باز ھم می بينيم حکم چوکرۀ "گلبدين" ھمان حکم تف سرباال را تداعی می نمايد.
و اما به ارتباط ضرب المثلی که عنوان انتخاب شده است:
می دانيم که ديگ بنا بر بزرگی و استفادۀ بيشتر ،در طول زمان بيشتر سياه و آلوده می گردد ،تا يک ديک کوچک
"ديگچه" که نه زياد مورد استفاده قرار می گيرد و نه ھم حين استفاده به آتش زياد ،نياز دارد .به ھمين اساس مردم از
چنين واقعيتی ضرب المثل فوق را ساخته اند .معنای ضرب المثل در واقع می رساند که "کور خود و بينای ديگران"
است ،آن چنان کور که سياھی "ديگچه" را می بيند مگر سياھی چند اليۀ خود را نه.
در نتيجه وقتی فردی از موقف چوکرۀ "گلبدين" که در تمام صفات بد و زشت يکی از سرآمدان روزگار خودش بوده و
است ،کسی را به صفت بدی مسما می سازد ،جای دارد با آوردن چنين ضرب المثل ھائی به خود آنھا نيز گفت ،که آنھا
نيز چيزی کمتر از رقيب مورد اشاره ندارند.
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