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  "رستاقی" الياس پيام :نويسنده

  ٢٠١٢ سپتمبر ٠٩

 

   رستاق، نبردمقدسۀمظاھر
 

پيرم " ۀرمانه و بيرحماننارضايتی وعقده ھای جانکاه بود که ازاثر جنايت بی ش کينه،  رستاق انفجار خشم ،ۀمظاھر

 بيدادگر طی سالھای طوالنی دردل شھريان و قشالقيان رستاق جمع شده وتاسرحدی بزرگ شده بود که "قل

ترکيدن ھمين عقده ھای گره خورده باعث شد تا . ش گرددتوانست باعث ترکيدن  اندک میۀديگرحتی يک خراش

 .اکثريت بيچاره بازی کرده بود ھدف قرارگيردبی وجدان که مدت ھا به سرنوشت  و  مفت خوریبھشت مشت

 داشت ونه غروفش ھای پوک لچکو ايبود که نه ھراس از کنده وزوالنه حدی توانمند ه امواج اين ترکش ب

قشالقی وشھری ، کافر « زيرنام "پيرم"آب گل آلود کردن  . مقابل راھش گرددیتوانست سد  می"مخدوم کوف"

 کور ازمقام واليت "کبير"تحقيرو نيرنگ قاضی  چه که حتی کم بينی،» الق ھالمان ، بداخالق ھا وخوش اخومس

» مرد«الن نمودند که حال اگر پيرم قل مردم به چوک آمده اع .ديده شد که تصميم مظاھره چيان را عوض نکرد

ا از غارش پنھان شده مصروف نيرنگ سازی بود ته و مثل موش باولی  .است و شيرآدم خورده به ميدان بيايد

چيان را ازسرخود وسگ ھايش دورسازد، ولی ه فورمول ھای کھنه اش استفاده نموده ومشت ھای آھنين مظاھر

ازخود دورسازد،  مد آمید مظاھره چيان به فرقش فرو  را که ازینتوانست پتک علی رغم کوشش ھای متواتر

 آدم کش وفاسد وارد نمود "پيرم قل" توجه را به قلمرو حکمرانی ابت اين پتک ترکش ھای درخورصه اھمان بود ک

حک ..  رستاق درخاطرات جوانان وشھريانۀ را که نتايج مظاھریشود چنين ساده ازکنارآن گذشت، راھ که نمی

 شود به پيکارھای گرم ديگری که ھنوز پيشرودارند ، بلکه ارزشمندی یين لحاظ ارزشمنداست که درساکرد نه از

  .استين ھابيشترازه نتايج اين مظاھر

پارچه ازارزش ھای ارزشمند انسانی شان اطاعت نموده رھسپارميدان  يک  درآن روزمردم برای اولين بار

موکراتيک بود که به مردم شکل انقالبی و ده  باعث بلندشدن بيرق شرف وانسانيت بألهاين مس  مقدس شدند،ۀمبارز

 یين مبارزه مردم رستاق حقادر .آن حمايت کردکس که غروروشرافت داشت از ھر متقابالً  رستاق نام ونشان داد و

ً گذاشتند، را که به دست ستم کاران سيه دل می ه فش ب و کر ن وشوکت وأآنان را ازبلندی ھای ش گذاشتند قسما

   .زمين زده شاخ غرورشان راشکسته باد شان را بيرون کرد
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ولسوالی ھای  يگرتوده ھای رنجديده در رستاق درجغرافيای رستاق باقی نمانده بلکه باعث جوشش دۀطنين مظاھر

البته که ارزشمندی مظاھره را . ست ولسوالی چاه آب مشتعل ا در ماورای کوکچه گرديد که شعله ھای آن تاھنوز

عزت به دامان فرد فرد مردم رستاق درداخل  و درآن روزھا با گوشت وپوست حس کرديم که دريای ازغرور

. پھلوی صفحات تيره وخونين شان رقم زد  را با خط زيبا ودرشت دری زرينۀوخارج به ارمغان آورد وصفح

 ی میئموکراتيک مردم وقتی توده حرکات مدنی ودکنيم که  ما درکشورھای عربی مشاھده می مشابه آن را امروز

 .دند درمقابل آن ايستادگی نماينتوان وحشی ترين دشمنان حاکم حتی نمی شود کوه را ازجاه کنده مجھز ترين و

 تيزشمشيرش را برگلوی ۀ متشکل که لبۀولی مبارز .بدون مبارزه درامورات اجتماعی وجودنداردای اگرچه لحظه 

 ۀکند که شامل ايد  تکامل اجتماعی وارد میۀپروس در جلوه  بیحرکت فشارد،  نظم ستم پيشه میاساسی ۀحلق

 رستاق به دست میۀ که ازپيام مظاھر است ینافرمانی مدنی بوده بينھايت منطقی و درعين حال مھمترين درس

  .دھد

  ً ادی وعدالت زوقت خود را صرف مبارزه برای آ که درکنارکوشش برای زنده ماندن بخشی از یئ به آنھاخصوصا

سرور وغرور وعفت ، خوشبختی،  رفاه،که آبادی یئ که به دنيا متفاوت می انديشند دنيایجوانان .کنند اجتماعی می

 س را ازأ بی سرنوشتی و ي،کند، عفريت بی کاری  ھای اقتصادی سياسی اجتماعی میرا جانشين عقب ماندگی

دانند که  درعين حال اينان می. نمايد ين میئزندگی را برای ھمه خوش ومقبول تزروان شان دورساخته  روح و

زی درقوشخانه ھا رداپيا ؤيد نه  با ر آدست میه  متشکل، متداوم، قاطع بۀوفقط بامبارز اين آرزو ھای زيبا فقط

   .وسايرمحالت تجمعات شان

 به عمل انقالبی تکامل  گذاشتن پاۀ که جوانان بايد ازحالت ميل به انقالبی گری به مرحل شود  باعث میألهھمين مس

و جنايت   مردم رستاق عليه حاکمان مستبدۀمظاھرياورھم اند، در  و درھرمبارزه شکست وپيروزی يار .نمايند

سرورفراوان را  درآمد ونغمه ھای دلنواز آن شادی و ا بيرق پيروزی به نفع مردم به اھتزازپيشه درآن روزھ

 بکشيد تصويری ازسياھی ونااميدی ”پيرم قل“اجتماع رستاق زمان  که ازdتصوير .دردل زن ومرد اين ديارکاشت

آوازخوانی، محافل  حات باادی ھا محروم بودند، تفريزد، مردم ازپيش پا افتاده ترين آدبن به ذھن شما نقش می

 رقص و پای کوبی درعروسی ھا ممنوع بوده محافل عروسی بيشتر ، شب نشينی ھا کفرپنداشته ميشد،باساز رقص

 ويا کدام آدم کش ديگراينان "سبحان قل" و"رم قليپ" انتقاد ازفجايع ۀ احدی را اجاز،به مراسم فاتحه خوانی می ماند

   .نبود

 و ببند ببند بود که مردم مثل بيد از ترس اين وحشی ھا میجو ُبکش ُبکش ررستاق جوسياسی واجتماعی حاکم د

،  سياه چاه،تيرباران، تکرارھم نوعان خودرا ديده اند که بدون کوچکترين جرم مجبور به جريمهبه لرزيدند، چون 

شک نزدشان ارزش ج يک گنۀبه اين شکل انسان به انداز شدند، می»....متمرد«زيرنام افراد ، کنده وزوالنه

کات به حيوانی ترين شيوه جمع آوری گرديده ھزاران عقده ھا را به دل ھا عليه  زو دررمضان ھا عشر. تنداش

احترام به موی سفيدان نزدشان . پرداخت که نان خوردن شب را ھم نداشت بايد پول می کسی .کرد اينان گره می

 تحصيل کرده ھا .کردند  شرمانه ايشان را دالک خطاب می حقيرنگريسته بیۀديده ارزش نداشت، به ھنرمندان ب

 .شد مين میأ ازدسترخوان مردم تویمگس ھای دورپيش   و"پيرم قل"شن ھا ومحافل خوشی ج. شد تحقيرمی

  .رسيد َعَشرمردم به ثمرمی ۀواسطه زمين ھايش ب

 که "پيرم قل ".کرد حساس میماند که ھرکس خود را مجرم ا رستاق ھم به زندان می مردم رستاق به زندانی و 

اين افراد بدون . فرستاد بايست درسگ جنگی ھای رھبرانش فرزندان مردم را می خود سگ سگ ديگری بود می
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دادند وبه بھای  سفانه جان ھايشان را ازدست میأمت و شدند ی ترين امکانات فردی راھی سنگرھای جنگ میئابتدا

خاطريک لقمه نان ساعت ھا دست به ه  که اکثريت مردم بیدرشرايط .د رنگين بو"يرم قلپ"خون اينان دسترخوان 

تربه تفريح پنزدگوسفندان شان با ھليگو. داشتدنی ديگرۀ آسمان بودند اينان غيرازعياشی، تکرار زن گيری مفکور

اعت،  زر،ازتمام عوايد مردم ازآثارتاريخی گرفته تا عوايد معادن شدند، رفتند و صاحب آرگاه وبارگاه می می

که  »جناب شان« رفت، حق العبورھا به جيب اينان می،  مندوی ھا گمرگ ھا شاروالی،بازارھا ومارکيت ھا

 سوارشود، حاال با اين ھمه پول ھای بادآورده بدون آگاھی ھای اندک امروزی با  تانداشتند ازميراث پدر خر

 . را خليفه نموده زن ھای بعدی را بگيرندکه زن اولی يناکردند، غيراز می افکارپوسيده وعقب مانده چه بايد

 به زبان کوچه وبازار که ھمانا زبان مناسب حال شان است ،تحقيرکنند، ديد کنندھت .ندازنديراه به مراسم بزکشی ب

 . مردم نقشه بکشندۀبرای گرفتن باغ دکان وخان شھرنشين ھا زن وفرزند گويان دشنام بدھند، و به مليت ھای ديگر

الکن ھرکدام اينان  د،ندا  نفررا تشکيل نمی۵٠شايد  از ش ازلحاظ تعداد بيشتر وقوماندانان فاسد" قلپيرم"ھرچند 

گين تراز اينان بر آھفت زن وھشت زن به ھمان تعداد خسربره و خسر داشتند که به مثابه نيش ھای به مراتب زھر

 ،رديدند گمی خريدند دختری را که خداميزد واينان خواستگار زمينی را که اينان می .ندخليد بدن مجروح مردم می

چشم به آن  را که اينان ی کبک،کردند  راکه اينان انتخاب مییاسپ، رسيد گوش اينان میه ش بسکه ای را که خبر

زيرا  . وجود نداشت که مانع تصميم اينان درآن معامله گرددتی قدر...تس که به دل شان می نشی سگ،دوختند می

  .استشده که تاھنوز ديده  نان وحشی ترين موجودات تاريخ انسانی انداي

 ٣٠٠که بيشتراز  کسی،  قاتل انسان و ضدانسانند،اينان اخوانی اند فرزندان ربانی اند .اينان ازجنس انسان نيستند

ين بود ارستاق در ۀابھت مظاھر .شود که نامش شامل لست انسانھا باشد؟ البته که نه قتل رسانده باشد میه نفررا ب

زندان ھايش رابست، ديگرکسی ،  غرورغيرانسانی اش را زيرپا لگدمال کرد،زيرانداخته که اين وحشی را ب

بی ايمان ھای را که ازفرط چاپلوسی به وی کمرشان خم شده بود  شد، زيرشکنجه ھای باوا کچل خرد وخميرنمی

ويش انداخته ر تف بر. مردم بيچاره را نگيردۀديگرپاچ سگ ھايش را پوزبندزد که تا ،ش را گرفت سالح،اد کردزآ

   .ش زدمقعدچوب به 

 راکشيده ام وپنجال ھايش را ویزيرا من نيش  دست اين ھيوالخالص ايد ، از مظاھره به مردم گفت که ديگرشما

داد  ام میبايست انجی ھرچند که کارھای الزم را که م. استديگرھيچ گاه به پا نخواھد خ اين ھيوال .قلم کردم 

دارودسته ..... پيرم قل و«نرسيده با آنھم او نداد، البته که طبيعی است، زيرا به آن پختگی وھوشياری الزم ھنوز

  .يد آش نمیديگرمرده است کاری ازدست »فاسدش

مسايل وتضادھای غيرعمده را کناربگذارند وبرای اھداف مشترک شان  که مردم اگر  مظاھره برای مردم فھماند

رسند  ادی ھای ضروری شان میزآاز موکراتيک بزنند به بسياری کاردسته جمعی ده ل برای ده روز دست بحداق

 ھرگاه درامورات اجتماعی مردم دانستند که .که فردی را ازدست بدھند يا حداقل زخم اندک بردارند بدون آن

  .رمقابل اينان موش ھم نيستندد دننمايان  که خود را بسيار قوی مییاھانه اقدام نمايند دشمنانگجمعی وآ

خودنديده ه موکراتيک را ھنوز بد ی وئ مبارزات توده ۀ تجرب، که شعورمبارزاتی مردم ضعيف استی  درشرايط

ھرچند که کمبودات در  .تراويد  رستاق میۀ کارمدنی ومردمی بوده که ازمتن مظاھرنباآنھم اين بزرگتري اند،

يک  که بدون شک در باليدند خود زياد میه دی را نمايان نمود که ب زيا، مس تعدادظاھر شدجريان مظاھره 

ھرحرکت سياسی ديگر امر طبيعی است، اگربا اين مفکوره مبارزه کنيم که درجريان مبارزه نبايد  مظاھره يا

يرون مبارز را ازآب ب غير و اين جريان مبارزه است که جغل افراد مبارز دچاراشتباه شويم اشتباه کرده ايم، زيرا
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مظاھره  با يا خواھد، کند وکه با اين مبارزه کردن امتيازشخصی می زند که که مبارزه می محک می کند و می

  .کند کردن تجارت می

  ه نه وسيله ای برای توجيصورت گيردجمع بندی و درس گيری بايد اين درس ھا برای مجادالت بعدی از ولی  

حاکم امروز وفردا برای ايجاد  يعنی مبارزه با ستم ھای ساختاری و مقدس ۀتوقف وظيف  نق زدن و،مبارزه نکردن

.  افغانستانۀخصوص زحمتکشان ورنجبران وبی کسان جامعه جامعه ب  تمام اقشاررایدنيای زيبا ومرفه ب

مذھبی را پکه  زبانی و ين روز حساب وکتاب تضادھای ملتی واخاطرترس ازه  ب"پيرم قل"از اگردزدھای کالنتر

» ..پيرم قل«فزايند، سگک شکاری شانيلت بارشان بذشوش ساخته چندروزی به عمر غ تا افکارعامه را مکنند می

ه نيزازآنھا پس نمانده به عين کثافت کاری درجريان مظاھره دست انداخت و خواست انرژی نابود کننده ای که ب

د که باعث ضعف ی نمايئ ھالقوه درمظاھره نھفته بود منحرف ساخته مظاھرچيان را مصروف جنجالاصورت ب

 که  با کنده و ساطور و زندان"پيرم قل"نام ه ولی نيرنگ گرگ پيرنقش برآب شده، روح داستان ب شان گردد،

.. ادی رستاق دفن گرديده وفاتحه اش راخواندندزچوک آ ی نمايد درھمان روزدرئديگربرمردم رستاق حکم روا

تمام   و"پيرم قل"ی ھای ئدارا کرد نکرد، ی را که بايد میئم کارھا رستاق تماۀاگرواقعيت را کتمان نکنيم مظاھر

 قتل رسانده بود به عنوان قاتل دره را ب  نفر٣٠٠خودش را که بيشتراز  جنايت کارش را مصادره نکرد وۀدارودست

  .کنند ی که با سرنوشت مردم بازی میئ به تمام آنھاشد  مییعبرت و  آويزنکرد تا درآينده پندچوک رستاق حلق

جوش   ھم با مظاھره ای خودیازطرف موکراتيک شان تازه شگوفه کرده باشد و دۀ که سنت مبارزیالبته ازمردم

ً چنين انتظارات سازمان يافتۀکه درج  درشرايط آن روز یگی و تشکل پذيری آن شکنن و ضعيف باشد منطقا

ی وتشکيالتی درنبرد ئی ناپذيرسياسی توده با کارخستگ. ی اند تا عملی، ولی بدون شک ناممکن نيستندئبيشتررويا

  .شود ھای بعدی البته که کمبودات به اين شکل مشاھده نمی

طبقه  مظاھره ونديدن اشتراک گرم مردم ازھر کار دست آمده ازه ادی بز نديدن نتايج مظاھره و چشم پوشی ازآ

دھد  ه اجازه میفل ھای بی عقل و سبدون شک به آدم ھمچنان نديدن شعارھای پيشرو و مترقی آنان، وه درمظاھر

که ی جنايت کارۀ  وحلق"پيرم قل"معلوم است وقتی  .دنچاربزن»  اربابانۀمظاھر«تا اين حرکت مدنی مردم را 

 نرم و پنھان ناشی ازترس دراندام مفلوک ۀاين باعث شد لرز صورت فزيکی نابود نگرديد،ه ب دراطراف اوبودند

تی عريان تظاھرنمايد، برآمد اين ترسيدن ھا  شديد بدل شده تا سرحد بی غيرۀزبزدل به تب لر عناصر  ازیتعداد

   .مواضع افراد نمايان شده است  رفتار و،به اشکال گوناگون تجلی يافته بارنگ ھای متفاوت درگفتار

 ی ھای پنھانگرفته تا بستن پيمان) تسليم شدن به ستمگر("پيرم قل"محتوای اين باد رفتن ھا ازتوبه کردن به پيشگاه 

ی ئازاستدالل و استنباط ناموجه وضعيف ھريک از آنھا. چوکی ھای دولتی ولسوالی رستاق را دربرداردۀ و وعد

دد ماست مالی و  صابی که در ي به روشنی درمیهخورند نسبت به پيامدھای مظاھر که نان را به نرخ روزمی

 ازطريق ناراض نشان دادن خود به "پيرم قل" خاک پاشی به دست آوردھای مظاھره به نيت جلب توجه سگ ھای

  . استد،که به مظاھره چی متھم بودن مظاھره وبه کسانی

 توجيه "پيرم قل" کسانی ھم حمله برمظاھره ودست آوردھای آن را متکاء قرار داده تا بی ايمانی وترس شان را از

 وکيل ولسی جرگه "پيرم قل"قتی ديدند که تعدادی ھم و. کرده چراغ سبزبه ستم پيشه ھای جنايت کاراو نشان دھند

شد ودرآينده امکان رسيدن به پست ھای دولتی ازطريق او ميسراست کجا شرافت وايمان باقی مانده که قضاوت 

پيرم "ات وتحليلھای حلب توجه او خط بطالن نکشند وتوضيج خاطره درست نمايد و براشتراک شان درمظاھره ب
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 نشد تا خود رابه زيورآن شانی ھم وقتی ازافتخارات مظاھره چيزی نصيب اده ع . خوھانه ای برون ندھند"قل

  .گيرند  کسانی اند که به نتايج مظاھره خورده میۀجمل از دنگم نامی به نام ونشان برس از و دنبياالي

  ستم میکه مردمی . نداردی ھم ين گونه مثال ھا که تعجبا تاريخ کم ارزش زندگی افراد ابن الوقت لبريزاست از

 ۀد، ولی مردم رستاق درآن روز نشان دادند که ميانند شايستگی زنده ماندن را ندارنرزم ستمگرنمی با د ونکش

وقتی عمل انسان صرف به مقتضای منافع فردی تجلی يابد بدون شک ازآن پس ..  با جنايت پيشه گان ندارندیخوب

گی زند از تر تواند ارزشمند ش درزندگی نمیش وتالشه صورت انسان است که کوشانسان نه انسان بلکه حيوانی ب

ھرکه راکه منافع ديگران  اين کوبنده ترين حکم انسانی تاريخ است که برھيچ کس رحم ننموده، .حتی حيوان باشد

ولسوالی ويا واليت ديگرنه تنھا  مردم رستاق يا مردم ھر. گيرد ترجيح ندھد درآغوش می را برمنافع فردی خود

  راھی جز،وجود آوردن دنيای متفاوته ب ی ازمصايب اجتماعی جاری وئرھا خاطره درھرزمانی بحاال بلکه 

ی، تعرض و مطرح کردن خواست ھای سياسی واقتصاد خيابانی،در تمام اشکال من جمله  نبردھای متشکل ۀادام

  .رندپيشرو مقابل نظم موجود چاره ديگری ندا ی انديشه ھای مترقی وئنافرمانی مدنی درروشنا

 

 


