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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

   کابل-خالق داد پغمانی
  ٢٠١٧ می ١٠

  

  "ھاشميان"و " دن کيشوت"
  

به  نداشتم تا قبل از برگشتن به المان، مھمان طوری که قبالً نيز نگاشته ام، ھرچند به نسبت مشکالت تخنيکی تصمي

ت نياز به اين و آن دراز نمايم تا خدمت خوانندگان تقديم بدارم، با آنھم مطالعۀ مقاالت دسخاطر نگاشتن چند سطری 

و نياز به تبصره در مورد يک نکته ای " سديد"جالب و آموزندۀ پورتال از جمله نوشته ھای پربار و آموزندۀ آقای 

 نظر نموده، چند سطری خدمت شما که ايشان تذکر داده اند، من را واداشت تا بر تصميم خود حداقل فعالً تجديد

  .خوانندگان عزيز پورتال تقديم بدارم

" سديد" بايد بنگارم که اين تذکرات به ھيچ وجه به معنای مخالفت و يا زير سؤال بردن حکمی آقای یھر آغازقبل از

دارم و از " ھاشميان"بلکه بادرنظرداشت شناختی که شخصاً از . صادر نموده اند نمی باشد" ھاشميان"در مورد 

ناميدن ظلمی در حق " تدون کيشو"را " ھاشميان"خوانده ام، ترس دارم " دون کيشوت"جانبی ھم آنچه در مورد 

  .مقدمه را کوتاه نموده، می پردازم به اصل مطلب. باشد "دون کيشوت"بيچاره 

 - "Daingwalدينگ وال "خوب به ياد دارم وقتی دھه ھا قبل در ليسۀ غازی به صنف دھم بودم، معلم انگليسی ما

نامبرده به مثابۀ يک . صدا می زديم" مستر دينگ وال" نامداشت که ما وی را -نگارش درست آن را به خاطر ندارم

برازنده ترين نکتۀ مثبت در مورد وی نخست . معلم، انسانی بود وظيفه شناس، سختکوش و در جريان درس منضبط

در تمام سال حتا يک روز غير حاضر نشد و در ثانی تالش به خاطر پايبندی مطلق او بود به حاضری، چنانچه 

  .دم درسی که می بايست تدريس می نموپروگرا

 بودند، از تطبيق پروگرام درسی که وزارت ليسۀ غازیبه مانند تمام معلمانی که از انگليس در " دينگ وال"مستر 

خت ناراحت بود، مگر به حيث يک معلم گذشته از ست درسی امريکائی ھا آماده نموده بود، سامعارف به اساس سي

 از نقايص اساسی آن کتاب، که یجھت زدودن يکخودش دريس می کرد، به گفتۀ تآن که ھمان کتاب را مسؤوالنه 

و ، به مانند سالھای گذشته، خواندن يک ذخيرۀ لغوی از نظر وی کافی نداشت، با قبول فشار بر خود و بر شاگردان

را نيز از اول الی آخر در صنف بر شاگردان تحميل می نمود، سالی که ما به صنف ده بوديم، تان داسکتاب يا چند 

تلفظ می نمود، روی دست گرفته،  "دن کويکسوت"را که در زبان انگليسی آن را " دون کيشوت"وی خواندن کتاب 

ده، با بيرون نويس نمودن لغات طبق پروگرامی که خودش تنظيم نموده بود قادر شديم از اول الی آخر آن را خوان
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  .ھايش به اصطالح خود را با متون انگليسی آشنا بسازيم

آلنسو " به مثابۀ آموخته به خاطر دارم، داستان زندگانی يک اشراف بچۀ خيال پرداز و متوھمی آن زمان ازآنچه

 ھای آنھا به نحوی زير تأثير و قھرمانی است که بعد از مطالعۀ تعدادی کتاب در مورد زندگانی شواليه ھا" کيخانو

خر که بر" سانچوپانچو"ا نوکروفادارشکش خود شده بھايش قرار گرفته سوار بر اسب بارداستانھا و قھرمانی 

  . سپانيه را می نمايدھموشيی سوار بود، قصد جنگ با تمام زشتی ھا و پليدی ھای جامعۀ آنروز 

 دشمنان خيالی اش نداشت، ھر آنچه را نمی شناخت و جسيم و ھيچ نوع شناخت دقيقی از" دن کيشوت"از آنجائی که 

بزرگ و يا ھم صاحب صدای بلند می ديد، فکر می نمود که ھمان شیء دشمن اساسی انسان می باشد که بايد نابود 

چوبی شدت نيزه اش را به پرۀ  از ھمين جاست که با نيزه و شمشير به جنگ آسياب بادی می رود و وقتی با. شود

 پشت زين برداشته، ده ھا متر آناز شدت وزور باد وی را  می کوبد، با فرورفتن نيزه به پرۀ آسياب بادی، بآسيا

  .يعنی تصويری ذھنی از يک انسان متوھم و احمق.... طرفتر پرتاب می کند

*****  

کاران ھمن در يک چاپخانه کار می کردم، برحسب تصادف يک تن ازاز آن قضيه سالھا گذشت، وقتی در مونش

سپانيه بود و در طول سالھا کار روزانه با ھم دوست شده بوديم و تمايالت چپی اش را را ھيچ گاھی ھجوانم که از 

کمونيست ھا عار دارند تا عقايد شان را پنھان "اين جمله را " مانيفيست کمونيست"پنھان نمی داشت و از تمام 

ورد چگونگی رشد بورژوازی در اروپا و مبارزاتی که بيشتر تکرار می کرد، يک روزی ضمن بحث در م" دارند

نامبرده، وی را يکی از " دن کيشوت"نمايندگان تفکر جديد در ھمان زمان عليه فئوداليزم به پيش می بردند، از 

  . اجتماعی فئودالزم معرفی نمود–قھرمانان مبارزه ضد ساختار اقتصادی 

 سال ۴٠ه ھای داستانی بود که درصنف دھم خوانده بودم و بيش از محدود به ته ماند" دن کيشوت"من که شناختم از 

" دينگ وال"مستر " دن کويکسوت"ھمان " دن کيشوت"از آن می گذشت، بعد از آن که متوجه شدم که منظور از 

 برنجد با حوصله آن دوست خوب بدون آن که از طرز قضاوت من. است، برداشت خودم را در مورد برايش گفتم

در واقع ھمان چيزی بود که نمايندگان فرھنگ فئودالی می " دن کيشوت"مندی توضيح داد که برداشت عاميانه از 

  .خواستند وی با ھمان خصوصيات شناسائی شده، در نتيجه از پشتيبانی دھقانان و ساير زحمتکشان محروم بماند

موردش در افغانستان نه تنھا نکاتی به گوشم خورده بود، بلکه با مطالعۀ چون اين ترفند برايم بيگانه نبود و قبالً در 

که وی را يکی از مبارزان آذربايجان معرفی نموده و تصوير ظاھری " چنگيز اتيماتوف"اثر " مال نصرالدين"کتاب 

  . و عام از وی را محصول توطئۀ طبقات حاکم معرفی نموده بود، زياد دنبال بحث را نگرفتم

*****  

خواندم که ايشان با وجود ريز بينی " سديد"اينک وقتی سالھا بعد از ھر دو واقعه، در نوشتۀ تحليلی و آموزندۀ آقای 

ناميده اند، از شما چه پنھان با وجودی که ھيچ گاھی " دن کيشوت"را " ھاشميان"و ريز سنجی که دارند، آدمی مانند 

 سال ۴ صادقانه گفته می توانم من از آنھا بيشتر آموخته ام تا حرفی بزنم زيرا" سديد"نمی خواھم روی حرف آقای 

  .نپردازم" دن کيشوت" نتوانستم بر خواست خود غلبه نموده و به دفاع از در خم رنگريزی فاکولته،غوطه زدن 

موافق " سديد صاحب"را با در نظرداشت ھر دو طرز ديد تقديم می دارم، ھرگاه " دن کيشوت"من اين دفاع از 

  .کارخودم مشغول شده، ديگر به کار بزرگان دخالت نمی کنمبه شند، با عرض پوزش دوباره نبا

انسانی است متوھم و خيال پرداز و فرسنگھا دور از واقعيت " دن کيشوت" بر مبنای طرز ديد عاميانه، ھر چند – ١

ر نامبرده از بسا جھات ھيچ است، مگ" دن کيشوت"با " ھاشميان" اين تنھا وجه تشابه -ھای عينی جامعه و تکامل
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  :ندارد، چنانچه" ھاشميان"گونه تشابھی با 

 خود خواه، خود پرست و بھترين نمونۀ ھمان مرغابی -  از تمام انسانھا پوزش می خواھم-انسانيست" ھاشميان "-*

مردم که می انسانی بود خادم " دن کيشوت"در حالی که . که اگر دنيا را آب بگيرد، مرغابی را تا بند پايش است

 و پليدی ھا و اصالح جامعه، انسان جامعه اش را به خير و  ھاخواست به مردم خدمت نموده، با زدودن زشتی

  .صالح ھدايت نمايد

نيت نيک وی مبتنی به خدمت به خلق خدا " دن کيشوت "اجوئی ھایر در حالی که انگيزۀ تمام حرکات و ماج- * 

 نام نيت نيک آنھم خدمت به خلق نه تنھا به گوش خودش نخورده، بلکه بر چيزی به" ھاشميان "بود،  در تمام عمر

عوض تمام عمر نکبت در. ش ھم با آن کلمه آشنا نبودندپدرکالن ھاي" عزيز نعيمی"مبنای نوشتۀ ھمکار پورتال آقای 

  .ت زدن به ديگران گذشته استباين خانواده به جاسوسی و ضر

 زبانی که بخوانيد، در موردش ھرچه بد و بيراه اگر گفته شده باشد، ھيچ را به ھر" دن کيشوت" شما داستان -*

زير سؤال آن را  تا امروز پيدا نشده که بر آزاده بودن و آزادگی وی شک نموده و يا -  قيد می کنم ھيچ کسی–کسی 

انی، مذھبی و سمبول و تجسم بردگی و انقياد در زنجير چند اليۀ قومی، زب" ھاشميان"برده باشد، در حالی که 

  .استعماری می باشد

 ورزيده با آن که می داند که ، که با تمام وجودش به اربابش عشق)سانچو پانچو(يک نوکر دارد" دن کيشوت "-*

 به دل و جان مگر از -"دن کيشوت"و " ھاشميان"کتۀ مشترک بين  اين دومين ن- ی اربابش درست نيستھاکار

کوشد با تقديم صادقانۀ خدماتش، ارباب را از خطرات حفاظت نمايد، مگر در دنبالش راه افتاده، در حد توان می 

، نه تنھا آنھا "مسعود فارانی"و " قيس کبير"ھايش از قماش " سانچوپانچو"و " ھاشميان"اينجا در مناسبات بين 

 ندارند و "شميانھا"را با خود داشته باشد، نسبت به " سانچو"کمترين عشق و عالقه ای که نمودی از عشق و عالقۀ 

درنتيجه قصد خدمت به وی را نيز ندارند، بلکه از اين شبه انسان که در بيخردی سرامد روز گار است، استفادۀ 

  .استفاده می نمايند" ھاشميان"دام تھی آبروی گابزاری نموده، تا می توانند برای بقای خودشان از 

  : و اما از منظر آن دوست ھسپانوی-٢

آن " ھاشميان"به نظر من بزرگترين و نابخشودنی ترين اتھام نسبت به . جدننر" سديد" جمله ام آقای اميدوارم از اين

  :است که کسی پيدا شود و ادعا نمايد که

  .برخوردار است" دن کيشوت"از شرافت مبارزاتی نوع " ھاشميان "-*

  .اشته استدر گذشته و يا حال قصد مبارزه به منظور خدمت به مردم را د" ھاشميان "-*

  .که خودش تجسم کاملی از پليدی است، خواسته باشد عليه پليدی ھا مبارزه نمايد" ھاشميان "-* 

*****  

معرفی " دن کيشوت"را " ھاشميان"بادرنظرداشت نکاتی که در باال به اختصار شمرده شد، من داد خالق معتقدم که 

نيز با اين طرز " سديد"ی نمايم که ھرگاه استادم آقای لذا پيشنھاد م". دن کيشوت"کردن، ظلميست بس عظيم در حق 

تا ھم . معرفی نمايند... و يا " چتلی دن کيشوت"، "کاريکاتور دن کيشوت"را " ھاشميان"ديدم موافق باشند، من بعد 

  .ار بگرددکآش" ھاشميان"به ميان آيد و ھم ماھيت پليد و زشت " دن کيشوت"نامی از 

  


