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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  موسوی

  ٢٠١۵ مارچ ٢۶

  پيوند داعش و شاه دوشمشيره
  و

   کابل*با باشندگانچند سخنی 
  

  ١ - ٢-سخنی چند با باشندگان کابل 

ه نسبت مطالعۀ قسمت اول اين نوشته، اين قلم را غريق لطف و مرحمت خويش با تشکر ازآن عده خوانندگان ارجمندی ک

 بھتر و بيشتر مواضع و نقطه نظراتم در اين مورد، ک و از سبک نوشتاری آن قسمت تمجيد نموده اند، جھت درساخته

  :قسمت دوم را نيز بازھم به ھمان روش ادامه می دھم

 سال نداشتم، تصميم داشتم با مامايم که ھمسن و سالم بود و پسر ١٨ الی ١٧ ًتقريبا حدود نيم قرن قبل، وقتی بيشتر از

به خاطر آن که ھر سه نفر ظھر در مراسم ختم يک . ھر سه نفر سينما برويم - خوشبختانه ھر دو نفر زنده اند-عمه ام 

  .ًتن از اقارب شرکت داشتيم، روز آن دقيقا به يادم مانده است، روز پنجشنبه بود

نفر سه  وقتی از محل ختم خارج شديم، پسر عمه ام که در واقع ما مھمانش بوديم و تکت سينما برای ھر ۴ساعت حدود 

در عوض من پيشنھاد . ، فاصله بين چنداول و سينمای آريانا را طی نمائيمتکسیًما را قبال خريده بود، پيشنھاد نموده تا با 

 چھار ساعت - بعد از سهیی از بابت تھيۀ آن وجود ندارد و از جانبنمودم که چون از يک طرف تکت را داريم و نگران

نشستن باز ھم قرار است، دو ونيم الی سه ساعت بنشينيم، و وقت ھم به قدر کافی داريم، اين فاصله را بھتر است با پای 

  .طی نمائيم

ست قبول نمايد، اما وقتی از پسر عمه ام که در آغاز فکر می کرد، پيشنھاد من به خاطر صرفه جوئی است، نمی خوا

يک سو متوجه معقوليت پيشنھادم  شد و از جانب ديگر مامايم را نيز با من ھم نظر يافت، تسليم پيشنھاد من شده، با اين 

از محل تکسی ھا، به سمت پياده رو مقابل سينمای پامير و رياست خزينۀ تقاعد و » آغا زاده ھر چه شما بگوئيد«جمله 

  .به راه فتاديم» شاه دو شمشيره«ت از آنجا به سم

محل ويرانۀ سفارت روسيه را پشت سرگذاشته و به نزديکی گوالئی سرک ، که طرف راست به پل باغ عمومی و تازه 

 ی جوانی که دو پشته بر بايسکلرخاتمه می يايد رسيده بوديم، که باالی سرک دوپس» شاه دوشمشيره«طرف چپ به پل 

  . ادری پوش به شدت تصادم کردندسوار بودند، با يک زن چ

وضعيت اسفباری با وقتی ما اين صحنه را ديديم به مثابۀ يک حرکت غريزی خود را به سرک رسانيده آن خانم را که 

به زمين خورده و ھرگاه ھمان حجاب وطنی اش در زير چادری نمی بود، تمام جانش ھويدا می گرديد و حين کمک 

زن که يک دخترک .  سال مادر ما قرار دارد، کوشيديم تا آن پير زن را از زمين بلند نمائيمًدريافتيم که محتمال در سن و
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 ھفت ساله نيز باوی بود، نه تنھا سخت ترسيده بود، بلکه تالشش به خاطر رعايت پوشاندن بدنش آنقدر شديد بود -شش

  .که چيزی به نام درد را نمی شد از حرکاتش دريافت

آنھا اندکی خراش برداشته بود، وقتی از از که آنھا نيز به زمين خورده و آرنج دست يک تن جوانھای بايسکل سوار، 

خود انجام داده بودند، حداقل اگر از پير زن معذرت نمی خواھند، سر زمين بلند شدند به عوض آن که از خطائی که 

قبول جامعه به مجرد ديدن خراش آرنج آن شان را پائين انداخته، دنبال راه خود می رفتند، خالف تمام عرف انسانی و م

يکی، ضمن دشنام دادن به آن پيرزن، به قصد تيله کردن زن بيچاره که تازه به کمک ما ايستاده شده بود، دستش را بلند 

  . نمود

برای من ديدن آن صحنه و شاھد ماندن چنان غير ممکن شد، که بدون کمترين توجه به عواقب قضيه، حرکت زشت پسر 

ا يک سيلی ابدار و جانانه که ستاره ھای آسمان را در روز ديده بتواند، پاسخ گفته در نتيجه مانع رسيدن ضربتش به را ب

  .زن گرديدم

از آن جائی که دو جوان مذکور قدامۀ يک گروپ بايسکل سوار بودند که ھمه جھت تمرين فوتبال راھی ميدانھای 

طراف ما سه نفر از طرف بيش از ده نفر محاصره شده، چون جمع شان را ورزشی حبيبيه بودند، در کمتر ازچند دقيقه ا

  . قويتر احساس می نمودند، به فحاشی آغاز نمودند

، در نتيجه بين ما درگيری شديدی به وجود آمد که نتيجۀ آن يک بينی شکسته، چند دندان ريخته و چند چشم کبود بود

يک را بند ساخته، باعث مداخلۀ پوليس و بردن ھمۀ ما به مأموريت جنگ تن به تن در چنان محلی، در اسرع وقت تراف

قصد رفتن سينما داشتيم، الی ساعت ده که اين که در مأموريت چه گذشت و چطور ما . بدالی گرديداعقب قبر تيمورشاه 

آن را باز راھی منزل شديم، بحثی نيست که در اين نوشته بخواھم  ده سرانجام به قيد ضمانت،نشب در مأموريت ما

نمايم، ھدف از ذکر اين بخش از حياتم اين است تا به سؤالی که از ھمان لحظۀ برخورد، ھرکس از من می پرسيد، پاسخ 

  .داده و چرائی کردارم را ريشه يابی نمايم

  :چه ھمان روز از جمع خود ما و چه بعد ھا، به ده ھا بار ھر کس از من می پرسيد

يا مادرت بود؟ خود را به جنجال انداختی، زن کجاست که شھادت بدھد؟ بينی و دندان ترا چه ؟ مگر آن زن خواھر و 

بچه مردم را شکستی، اگر بندی شوی چطور می شود؟ اگر آنھا ترا زخمی می ساختند  و دست و يا پايت را می 

  .شکستند، باز چه؟ و از ھمين قبيل سؤاالت

کاريست شده، من ھمين طور « جوابم اين بودهک نوعی زور گوئی با ياين که در ھمان زمان در مقابل تمام سؤاالت 

، فکر نمی کنم من را از اين باز دارد، تا جواب کامل آن را اينک »ھستم نمی توانم بی حرمتی به يک زن را تحمل نمايم

  .مخدمت شما تقديم دار

ر اجتماعی انسان دارم و اين حقيقت  با فھم و اعتقادی که امروز در زمينۀ شناخت و شکل بندی شخصيت و سرانجام شعو

اعتقاد خدشه ناپذيريم را می سازد، الزم است تا جائی که حافظه » زندگی مادی انسانھا تعيين کنندۀ شعور آنھاست«که 

ياری می کند، شما را در محيط اجتماعی قرار دھم، که شعور اجتماعی ام در آن شکل گرفته، رشد و قوام يافته و 

  .يده استرھنمای عملم گر

وقتی کودک خرد سالی بيش نبودم يعنی قبل از آن که به مکتب شامل شوم، و بيش از چھار و يا پنج سال نداشتم، در 

کثريت قريب به اتفاق ھمسايه ھای ما را شھروندانی می ساخت که مردم کابل آن ھا را ا. ريکا خانه زندگانی می نموديم

متی نسبت به خود و غير خود بين آنھا چنان در اوج خود بود، که حتا حرجنگ، جدل، فحاشی و بي. می ناميدند» جت«

  . »جت گری نکو«است و يا » جت« مردمان قديم کابل، آدمی را که بسيارجنگره و فحاش می بود، می گفتند فالنی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

» ننه عيدی«نام داشت، مردم وی را » عيد محمد«در ھمين کوچه زنی با تنھا پسرش زندگانی می نمود، که چون پسرش 

، اگر بنويسم بر تمام کوچه حکومت می اين زن تنھا، آنھم بدون انتساب خونی با ھيچ يک از ھمسايگان. می ناميدند

که از نظر بسياری ھا به ھيچ اصلی » جت«ھيچ يک از باشندگان محل من جمله، مرد ھای . چالند، مبالغه نکرده ام

چشم را پت و «روی کدام دليل و يا ھم بدون دليل » ننه عيدی«ھرگاه پايبند نبودند، نمی خواستند باوی طرف شوند، 

کرده ھفت پشتش را از قبر می کشيد، تنھا جواب خشمگين » تلک و ترازو« و يا کسانی را کرده و کس »دھان را باز

 به زبان ، نبايد فراموش نمود که نزد بسياری از مردان کوچه، ھمين زبان»حيف که زن ھستی« طرف مقابل ھمين بود

  .شدن ھم با يک زن، نامردی و بی مايگی را می رسانيد

 می شد، در کوته سنگی، فاميل ما از جملۀ اولين فاميل ھائی  هناميد» بلديه« زمين از طرف شاروالی وقت که زيعبا تو

فاوت در آنجا ھمسايه ھا ھريک از محلی با فرھنگ ھای مختلف و زبانھای مت. بود که در آنجا نقل مکان نموده بوديم

  .برای خود خانه ساخته، در مرده و زندۀ ھمديگر شريک می شدند

بوديم، از و ھم بازی عمرھم يک سال الی  در صد با فاصلۀ شش ماه ٩٠ الی ٨٠ً ھا در کوچۀ ما که تقريبا پسرتعداد 

نمی کردند، نمی توانم تعداد  تن بالغ می گرديد، از آنجائی که دختران زياد در کوچه بازی ٣٠ تمام خانه ھا به بيش از

خالف پسران آن . در بين خانواده ھا، فاميلی زندگانی می نمود که دو پسر داشت و چھار دختر. دقيق آنھا را بيان دارم

خانواده که کمتر پای از درب خانه به بيرون می گذاشتند، دختران آنھا به خصوص يک تن از آنھا که به مناسبت گل 

  .صدا می زدند، در ھر وقت روز در کوچه ديده می شدند» کور پری« بچه ھا اورا مشھود در يک چشمش ،

نمی دانم روی داليل و عقده ھای روانی بود و يا ھم کدام مشکل ديگر، چيزی کمتر از يک يوز پلنگ آماده » کور پری«

ی مخالف ميل ت نابلدی حرکًپسران که اصوال نمی خواستند با وی سروکار داشته باشند، اما اگر کدام. به جنگ نبود

انجام می داد، می بايست زره از فوالد می ساخت تا رويش را از چنگالھای تيز و درندۀ يوز پلنگ کوچه » کوری پری«

  .حفاظت می نمود

در عين حال بين ھمسايه ھا دو برادر نيز زندگانی می نمودند، که يکی از آنھا يک پسر يکی يکدانه داشت و آن ديگری 

اطفال و شخصيت قايل شدن به بزرگان و شان با ھای انسانی بر خورد ی ر بر مبناادھر دو بر.  يکی يک دانهيک دختر

 نه تنھا مورد احترام بزرگان قرار داشتند، بلکه اطفال در سن و سال ما ھم حيای حضور آنھا را مراعات می آنھا

وقتی دخترک يکی يک دانه به مکتب گذاشته شد، چون در . زرگتر بود ب، پسرک اندکی نسبت به دختر کاکايشنموديم

 ۵٠٠تی که می بايست خود آن فاصلۀ کلی وجود نداشت اما بعد از مداوايل از طرف پدر و يا مادر مشايعت می شد، مش

ی گذشت، م» کورپری«متری بين خانه و مکتب را طی می نمود، از آن جائی که راه رفت و آمد مکتب از مقابل خانۀ 

» کور پری«در يکی از روز ھا که ناخنھای . خاک آلود نشود» کور پری« اتفاق می افتاد که از دست یکمتر روز

کور «جراحات عميقی در چھرۀ معصوم دخترک به وجود آورده بود و پسر کاکايش به حمايت از وی دستش را بر روی

چيزی که جلو چشمش قرار گرفت، در يک . دثه رسيدبلند نموده بود، بر حسب تصادف پدر دختر به محل حا» پری

  .ر زاده اشاددر دستان بر» کورپری«طرف گونه ھای خون چکان دختر يکدانه و دلبندش بود و در طرف ديگر، يخن 

خطاب نمايد، وقتی صحنه را ديد شايد ھم برای اولين و » شما«آن مرد مھربان که حتا با ما کودکان فراموش نمی کرد تا 

  :، گفتجدا نموده» کوری پری« بار، با يک سيلی محکم بر رخسار برادر زاده اش، دستش را از يخن آخرين

مرد «: ًبعدا رويش را به طرف ھمۀ ما گردانيده افزود» نامرد بی غيرت، دستت را بر روی يک دختر بلند می کنی؟؟«

واست شما را بزند، فرار از نزد يک زن ھا ھيچ زمان دست شان را بر روی يک زن بلند نمی کنند، حتا وقتی زنی خ

با ختم اين جمالت دست بردارزاده اش را گرفته، جھت عذرخواھی به طرف خانۀ » بی غيرتی نيست، غيرت است

  .حرکت نمود» کور پری«
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در ھمان کوچه که نوشتم ھمسايه ھا از مناطق مختلف با فرھنگ ھای متفاوت سکنی گزيده بودند و به اساس جنگ و 

مه روزۀ بچه ھا، گاھی پدران نيز کودک شده به جان ھم می افتادند، باز ھم يک زن با چنان اتوريته ای منازعه جدل ھ

  .را خاتمه يافته اعالم می داشت، تو گوئی فرمان آسمانی دارد

يرزنی بود با پ. می ناميدند» مادر قاسم«و يا ھم » ننه قاسم«می ناميديم، بزرگتر ھا وی را » کوکو«ما بچه ھا آن زن را 

 و با ھزار گويا شوھرش سالھا قبل فوت نموده. قامتی خميده که به مشکل با عصا چوبش می توانست حرکت نمايد

 و يا يازده ١٠ با تأسف رحيم وقتی -پريشانی اما سرافرازی دو پسرش را که قاسم و رحيم نام داشتند، بزرگ نموده بود

 برای اين پير زن خير، تمام اھل کوچه حکم فرزندان و يا ھم بردارانش -ساله بود، در اثری مريضی زردی فوت نمود

، با قد خميده و موھائی سپيد و چھره ای »ننه قاسم»«کوکو«نوشتم در شرايط جنگ و جدل بين مرد ھا، وقتی . را داشتند

مل رنج با پای ايستاده که فقط ھزاران رنج و مصيبت را می شد از آن خواند، خود را به محل نزاع می رسانيد و با تح

  :شدن، چوبش را به طرف مردان گردانيده و با آوازی که گوئی از عمق يک چاه بيرون می شود، فرياد می کشيد

 کدام مردی بود ،در ميدان» ننه قاسم« با بلند شدن اين آواز و داخل شدن »بس می کنيد يا با ھمی چوب د فرقتان بزنم« 

  ! ادامه دھدکه بگويد نه، و باز ھم به جنگ

  !خوانندگان ارجمند

 سال است لطف ۵٠به ھر قوم، مليت، منطقه و زبانی که تعلق داری و تکلم می نمائی، اگر سن و سالت حد اقل کمتر از 

وجود داشته و يا خير؟ ھرگاه وجود داشته » ، ننهپهادی، آ«نموده از بزرگان خانواده ات بپرس که آيا در بين مردم تان، 

داشته اند، لطف نموده بنويس، تا به حيث يک » ننه قاسم«چه بوده؟ اگر نقشی به غير از مردم  بين تمام نقش آنھا در

شاگرد جامعه شناسی که عالقه مند دگرگونی ھای اخالقی و منشی در بين مردم خود است، تحقيق بيشتر نموده بر 

  .افکارم در صورت لزوم تجديد نظر نمايم

  !خوانندگان عزيز

ھا از کجا به دست آورده » کوکو«ز خود پرسيده ايد که آن توانائی، صالبت، قدرت، استواری و اختيار را آيا ھيچ ا

شتند و نه ھم زوری در بازو؟ اين را بايد بدانيد که آنھا تمام آن اختيارات را بر پايۀ ند، در حالی که نه پولی در کف دابود

و غير قابل تماس دانستن آنھا به مفھوم مثبت آن از ھمان فرھنگ ھمان ديد احترام به زن، حدود آن را مقدس شمردن 

  .مرد ساالری گرفته بودند، که در کليت آن زنجير بردگی مرد را بر دست و پايش بسته بود

می  نيز در کنارگفته ھای نغز مردمم بستر آموزش من در ھمينجا خاتمه نمی يابد، پای به مکتب می گذارم، در آنجا

  :خوانيم

  ک مردان آزاده گير   چو ايستاده ای دست افتاده گيرره ني

***  

  توکز محنت ديگران بيغمی   نشايد که نامت نھند آدمی

***  

  آدمی را تن بلرزد چون ببيند ريش را

***  

  مرد آن است که در کشاکش دھر    سنگ زيرين آسياب باشد

***  

  سان نشود    مرد بايد، که ھراسان نشودآمشکلی نيست که 

***  
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  رد می بايد که بار غم کشد   رخش می بايد تن رستم کشدم

***  

   مرد را زن مرد می سازد

***  

   مرد چون ميرد ، نامرد پای گيرد

***  

  مرد سر می دھد ، سنگر نمی دھد

***  

   مرد سر فلک ری نمی زند

***  

   شدهمرد واری روی گپ خود ايستاد

***  

  مرد ھا را قول است

***  

  ی مرد ھستی در ميدان درا

***  

  ھمت مردانه داشته باش

***  

  مثل مرد بسته کنرا کمرت 

***  

  مرد به گپ خود ايستاده است

***  

   مرد است عقلش می رسد

***  

  مرد ساخته است  کار از عھدۀۀ ھم

***  

   مرد با غيرت است

***  

  جرأت مردانه داشته باش

***  

  دنيآ مرد ھا شير واری در ميدان می در

***  

  گپ ته بزنشف شف نگو، مرد واری 

***  

  ھمونجه کدام مرد نبود که دو چيرش می کرد
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  !خوانندگان عزيز

خصوصيات و انتظاراتی که در فرھنگ ما از يک مرد توقع می رفت، آنچنان واقعی، سازنده و پربار بوده که به مثابۀ 

شايد . ند را فرا گرفته بوديک ارزش اخالقی سيطرۀ آن مرز ھای جغرافيائی افغانستان را نيز طی نموده تمام نيم قارۀ ھ

بتوان بھترين شاھد از شھامت، ناموسداری، صداقت، وفای به عھد، صراحت، نھراسيدن از مرگ و مصيبت و باالخره 

که » زنجير«و » کابلی واال«تحمل مصايب يک افغان و يک کابلی را در فلم ھای سابق سينمای ھند در وجود، فلمھای 

  .  تھيه شده اند، معرفی داشتبه فاصلۀ بيست سال از ھمديگر

، به خاطر يک طفل خردسال ھندو به زندان می افتد و يا ھم يک تار بروت »کابلی واال«وقتی قھرمان فلم در فلم 

پتان، نزد يک تاجر ھندو ارزش بيشتر از ده ھا مال گروی را پيدا می نمايد، تمام اينھا گواه » شيرخان«در نقش » پران«

  دی و مردانگی مرد افغان، فراتر از مرز ھای جغرافيائی را در نورديده استآن است که آوازۀ مر

  !خوانندگان نھايت عزيز

ده ھا نوشتۀ بطن نمی خواھم در اينجا مبلغ فرھنگ مرد ساالر باشم، اميدوارم شما اين موضعگيری ام را تا حال از 

م، دريافته باشيد، ھدفم از آوردن اين احکام و خودم و به ھزاران نوشته ای که در ھمين پورتال ويراستاری نموده ا

البته مرد به . اشعار انتظاريست که حتا در ھمين جامعۀ مرد ساالر از فردی که خود را مرد می نامد، وجود داشته است

حرف روی .  ساختمانی درکشالۀ ران نيست، که اگر آن باشد، سگ و پشک ھم صاحب آن اندداشتن مفھوم بيولوژيک و 

  .بودن به صفاتی است که در ھمين جامعۀ مرد ساالر برای يک مرد قايل شده اندمتصف 

اد زمان و آشنائی بيشتر با کتاب، نوشته ھائی در مورد جوانمردان خراسان، عياران از يعقوب ليث صفار گرفته ددر امت

 ١٠ پيزارش بيش از تا سمک عيار و سرانجام کاکه ھای کابل که چون کاکا سليمان معروف، صرف به خاطر غژغژ

سال عمر گرانبھايش را در زندانھای ھاشم جالد سپری نمود، اما حاضرنشد با گردن خميده در مقابل ارباب قدرت سر 

  .فرود آورد، اينھا بودند و ھستند آن مبنای مادی زندگانی اجتماعی من نوعی که شعورم را شکل داده بود

اخير يشم، بلکه نسلی که به آن تعلق دارم، با ھريک از آنھا که طی چند روز اين تنھا من نبودم و نيستم که چنين می اند

 که اگر بنويسم آنچه از نظرتان گذشت، محصول دماغی کار   ياد نموده اند، چنان از آن بستر پرورشتماس گرفته ام

 و حتا ادر، ھمسردوستانی که در مرگ م. تراوش نموده، بيجا نگفته اممن مشترک من و دوستانم است که از قلم 

اين بود دليل واقعی آن .  اشک می ريزندهفرزندان شان نگريسته بودند، مگر امروز به خاطر کشته شدن سبعانۀ فرخند

  .عکس العمل خشن مقابل آن جوانان بايسکل سوار

نيمه جانش آتش زده آنھا اعتقاد دارند که اين فرخنده نيست که با تمام مظلوميت در قلب کابل به خون کشانيده شده و جسد 

شرف، حيثيت، ناموس و وجدان تک تک کسانيست که خود را انسان، مرد، افغان و کابلی می مردانگی، اين . می شود

  .دانند، که چنين بيرحمانه نابود می گردد

 سيد ھایه شد که دست افتاده بگيرد و يا ھم به دھن چوچنواما اين که چرا چنين شده و چرا ديگر کسی در آن جمع پيدا 

بزند، باشد ھا  و بغدادی ، محقق ھا، گلبدين ھا، ربانی ھا، مزاری ھا، مال عمر ھا ھا، سياف ھا، محمد قطب ھاقطب

  :برای قسمت سوم

  ادامه دارد

  

 

 


