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 Political سياسی

  

   مونشن- خالق داد پغمانی

  ٢٠١١ اکتوبر ١١

  

  دردم از خدا، گله ام از ھمسايه
  

ابۀ مصداق کامل آن قبل از آن که داخل موضوع مورد نظر گردم و اين ضرب المثل پرمحتوای مردم ما را به مث

  :معرفی دارم، الزم است بنويسم

، با تأسف آشنائی من با ادبيات سياسی و در کل امور سياسی خالف عمر خزان زده ھمان طوری که بار ھا نوشته ام

ام بسيار کم و حتا ناچيز است و اگر اينجا و يا آنجا گاھگاھی چند نکته ای از قلم من به نشر می رسد، ھمه را مديون 

لذا اگر در موضوعی که امروز می . م پورتال و ويراستاران آن می باشو مرھون کمک ھای بی دريغ متصديان

خواھم بنگارم و از قرار درک خودم يک موضوع سياسی و کامالً سياسی است کم و کاستی از لحاظ کاربرد واژه 

رگواران حتماً می دانيد که بايد با نو به وجود آيد، از قبل معذرت می خواھم؛ زيرا می دانم شما بزھای سياسی 

آموزان از در مماشات پيش آمد و دست شان را گرفت نه اين که با سيلی آنھا را از ھر چه نوشتن و خواندن است 

  .متنفر ساخت

فرستاده شود، زيرا با وجود آن که مسألۀ مورد " ھيأت تحرير آذرخش" به استفامت دومين نکته سپاسی است که بايد

ز مدتھا چه که از سالھا بدين طرف ذھنم را آزار می داد اما جرأت آن را نداشتم تا در مورد اظھار نظر نمايم، نظر ا

" در تقبيح تجاوز امپرياليستی امريکا و متحدين بر حريم کشورما" را زير عنوان " آذرخش"مگر وقتی نوشتۀ اخير

 عين موضع اين قلم را بيان می تی سياسی با سابقه و خوشنامخواندم و مشاھده نمودم که آنھا به مثابۀ يک نھاد مبارزا

قد شده، قلم برداشتم تا آنچه را در آن مورد می انديشم تع آنھا به درستی نظر خويش بيشتر مدارند، به اعتبار نوشتۀ

مطلب را  من عاجز شايد تا مدتھای مديدی جرأت بيان اين نمی بود" آذرخش"بر کاغذ بياورم، مطمئنم ؛ اگر نوشتۀ 

  .به خود نمی دادم

  ":دردم از خدا، گله ام از ھمسايه"و اما بر گرديم به عنوان مقاله يعنی

در اين که ضرب المثل ھا در مجموع در ميان ھر قوم و ملتی که شکل می گيرد و در بستر زمان برای خود جای 

د خاصی به شمار آيند، فکر نمی کنم ، می توانند به حيث عصارۀ تجربيات نسلھا در مورخاصی را اشغال می نمايد

گران نبوده و ي اھميت خاصی ندارد، زيرا مسؤول چگونه انديشيدن دمکسی با من مخالف باشد، که اگر باشد ھم براي
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 و اما اين که ضرب المثل باال که به حيث عنوان مقاله انتخاب شده، چه نکته ای را می رساند، می توان .نيستم

  :نوشت

قتی مورد استفاده قرار می گيرد، که ين شھريان کابل به خصوص اناث ومی دانم اين ضرب المثل بتا جائی که من 

متوجه خطا و خبط وی در مورد دوست و يا دشمن و يک درجه بندی دوستان و دشمنان بنمايند، را بخواھند فردی 

 آزار وی شده است، مورد ی را که باعث اذيت وطرف اصليکه می بينند فردی به عوض آن وقتی بدان معنا که 

را علت شوری آب ابحار معرفی می " کل بچه"يک مالمت قرار دھد، می پالد و می پالد و به اصطالح موجوديت

  :خواھر و يا برادر: ، برايش می گوينددارد

ز يخن اصل کسی که حقت را خورده و يا به تو ظلم نموده، را گذاشته، آمده ای ا". دردم از خدا، گله ام از ھمسايه

اگر واقعاً در گفتارت صادق " زورت د خر نمی رسه، دپاالنش می زنی"و يا اين که . گرفته ای" سوم جاگه"يک 

 ھرچه داد بگير که اين ظلم را بر تو رواداشته و اين آتش را مشتعل ساخته است، نه اين کهرا ھستی، برو يخن کسی 

  .د آتش از ورای ديوار تو به طرف ما می آيدو فرياد بلد ھستی ، برباالی ھمسايه بکشی که چرا دو

روشن شده باشد، اگر ھم نشده باشد، فرق نمی کند يا برويد " عنوان"اميدوارم با اين تذکر و چند مثال منظورم از 

 و اما اين که کجای اين ضرب المثل سياسی .نزد مالی سرکوچۀ تان و يا اين که از خودم بپرسيد، تا بيشتر بنويسم

  .ی خواندنش به اصطالح مردم کابل بايد دردتان را به قراری خورده، حوصله پيشه نمائيداست، برا

متعلم بودم، از خوشبختی و يا ھم بدبختی يکی از معلمان خوب، دانشمند و پاکيزه طينت و " ليسه غازی"وقتی در 

.  و بدبختنانه را ھمزمان آوردمو اما اول بايد بنويسم که چرا خوشبختانه. بود" محسن رھنما"منزه کردار ما آقای 

 سالی که وی معلم تاريخ ما بود از وی به اندازۀ جاغور و ظرفيت خود مطلب ٣خوشبختانه به خاطری که در طی 

  . ديدن وی يکی از عللی بود که سرانجام کاله معلمی بر سر من ھم گذاشته شدفرا گرفتم، بد بختانه به خاطری که

" رھنما"بود، از استاد من  که حاال می دانم با زکاوت تر از من و امثال  از شاگردانيکیدر جريان يکی از روز ھا 

  :پرسيد

  "استادعلت اين که ھر چه مشکل داريم و ھرچه کمبود داريم، آن را به گردن ھمسايه ھا می اندازيم چيست؟"

 اين سؤال آمادگی گرفته با تأنی واستاد بعد از اندکی مکث، به مانند ھميشه مثل آن که از قبل برای پاسخ دادن به 

  :انت ھميشگی گفتمت

راجع به اوضاع فعلی من زياد نمی دانم، مگر وقتی خواسته باشم پاسخت را از ورای اوراق تاريخ بدھم بھترين و " 

در آنجا آمده است، برای آن که جوانان مغول شمشير بر . چنگيز يافت» ياسای«روشنترين جواب را می توان در

 نکشند، نبايد از پشت زين پائين بيايند و برای آن که باز ھم به جان ھم نيفتند و از ھمديگر غارت ننمايند، روی ھم

  "سمت دادو ديگران بايد ھميشه آنھا را به طرف ھمسايه ھا 

  : ھم چنين افزود

شکالت خودی را گفته می توانيم که در تاريخ وقتی قدرت ھا توان مقابله با م» ياسا«با در نظرداشت آن اصل "

  " قضيه ھمسايه ھا اذھان مردم را بدان سمت منحرف نمايندنداشته اند، ھميشه کوشيده اند تا با علم کردن

ياددھانی نمودم، اگر درطرز افاده با گفتار مستقيم آن استاد عزيز مغايرت " رھنما"آنچه را در باال از قول استاد 

  . تفاوت نمی کندوی توا سرموئی ھم با گفته ھای داشته باشد به سر خودم قسم، که از لحاظ مح

چنگيز و انتقاد " ياسای"چرا آن طور برخورد نمود و با زدن گريز به " رھنما"اين که انسان دانشمندی چون جناب 

ه چرا آن کار را کرد، کاز آن ظالم مطلب خويش را بيان داشت اگر آن روز نمی دانستم مطمئن باشيد اکنون می دانم 
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که او .  آن گفتار و به صورت تلويحی ستراتيژی تبليغاتی خاندان طالئی به خصوص ھاشم جالد را نقد نموداو با

 که برای نمی خواست خود را با پشک سلطنت در يک جوال بيندازد و از طرف ديگر آن اخالق را ھم داشت

  .پاسخ گفتشاگردان توضيح درستی ارائه دارد، با ھمان شيوه ای که آمد، به پرسش شاگرد 

 مشکالت داخلی آنھا به طرف پاکستان و احياناً ايران که در زمان ازسياست منحرف ساختن افکار مردم افغانستان 

 تبليغ می شد و به مردم چنان تفھيم می گرديد که گويا اگر ھمسايه ھا نباشند ما در چنان بھشتی زندگی خاندان طالئی

برد، وقتی مزدوران روس به قدرت رسيد با بوق و سرنای قوی تری خواھيم نمود، که بھشت موعود بر آن رشک 

  :از آن به بعد. به گوش مردم چکانده شد

  پيدا نمی شد، می گفتند گناه پاکستان است،آرد و يا حبوبات  اگر در مندوی 

  غال فروشی پيدا نمی شد، می گفتند گناه پاکستان است،زغال در زاگر 

   شد، می گفتند گناه پاکستان است،اگر دوا در دوا خانه پيدا نمی

" اکسا، کام، خاد و واد"اگر مأموری شب به خانه بر نمی گشت، در حالی که آن بيچاره در ھمان لحظات در دفاتر 

  ، می گفتند، به پاکستان رفته است،خرد و خمير می شد

   می گفتند گناه پاکستان است،اگر طياره ھا فجايع و قتل ھای دسته جمعی از نوع کرھالی را به وجود می آوردند،

 ھزار انسان بيگناه را در ھرات به خاک و خون می کشيدند، می گفتند گناه ايران ٢۴ روز بيش از ٣اگر در ظرف 

  است،

را بار اول وارد فرھنگ و زبان ما نمودند، گفتند " پوليگون"اگر زندانی به بزرگی افغانستان ساختند و کلماتی چون 

  گناه پاکستان است،

خالصۀ کالم ھرچه را می بايست خود در پيشگاه تاريخ و مردم پاسخ گويند و نمی توانستند از عھده برآيند، کار را 

  .اندخته، پاکستان را ھمان کل بچه معرفی می نمودند" کل بچه" شوری آب ابحار را به گردن ساده ساخته

 مدام نشخوار می نمود، يفی را که چنين ادعائی راقبل از آن که به درستی و يا نادرستی اين ادعا ھا بپردازم و ط

معرفی دارم با صراحت اعالم می دارم که در اين نوشته ھدف دفاع از پاکستان نيست، بلکه ضمن تأئيد نقش غدارانۀ 

در قضايای " کل بچه"ن ا نظامی آن؛ تثبيت جايگا آن کشور به مثابۀ ھم–طبقات حاکم پاکستان و ارتجاع مذھبی 

 دارد ھيچ جای مناقشه و جود ندارد، اصل مناقشه در آن است که ما" شوره"در اين که سر گل بچه . افغانستان است

موجوديت انواع متعد امالح را در آب ابحار ناديده گرفته و فعل و انفعاالت طبيعی را کتمان نموده بيائيم  سرکل بچه 

  .ر از بين برودببريم تا شوروی آب ابحارا 

 و به ھمين خاطر مجبورم مطلبم را با امثلۀ وطنی بيان دارم، از اول گفتم که من با ادبيات سياسی زياد آشنائی ندارم

اطمينان دارم آنھائی که می توانند با زبان سياسی و فلسفی مطلب بنويسند، اگر جای من می بودند حتماً از تضاد و 

 آنھائی با آن .کم ما و کرم شما. دندتاگونيزم در تضاد استفاده می نمو و يا مقام انتضاد عمده و جھت عمده در تظاد

زبان می نويسند دست شان درد نکند من ھم به شيوۀ خود و باز بان خود از سر کل بچه و شوری آب ابحار نمی 

  .گذرم

شان، عظيم ترين دستگاه دار اھمه می دانيم که مزدوران روس از آغاز به قدرت رسيدن، با تکيه بر تجارب ب

.  اگر بتوانند مردم را خر کنندتبليغاتی را که تا آنزمان در افغانستان سابقه نداشت، به راه انداختند تا به وسيلۀ تبليغات

يکی از ويژگی ھای آن سياست تبليغی نسبت به گذشته آن بود که خالف سياست تبليغی خاندان طالئی، که تمام 

، مجاز نبودندمطالب ای دولتی به خورد مردم داده می شد و ديگران حتا در طرح آن مطالب از طريق رسانه ھ
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مزدوران روس اصل را بر آن قرار دادند تا به عالوۀ رسانه ھای دولتی و حزبی و به عالوۀ تمام دم و دستگاه پيمان 

 "که تا مه"آحاد حزب، از تمام  و به عالوۀ له و فلمھا ، روزنامه، کتاب، مجوارسا، و به عالوۀ ھزاران و صد

و کارمندان آن بايد در يک ھا ت خانه ار در داخل گرفته تا تمام سف"شورای انقالبی"کارکنان دولت، از به اصطالح 

شرق خواھد " پراک"ورنه شوروی ھا افغانستان را "" گناه ايران است"" گناه پاکستان است:"جھت تبليغ می نمودند

  ".ساخت

خاين و ده ھا وابسته، نوکر و " سيستانی"بار ھا ديده شده که افراد ميھن فروش و قاتلی چون از آن زمان تا اکنون 

معاشخور مزدوران روس و خود آنھا، تمام ھم غم دنيا را گذاشته، ھمۀ مالمتی ھای دنيا را می خواھند بر پاکستان 

ی انگشت تھمت به طرف آنھا دراز نموده و ترس از اين که مبادا در دنيای اتھام زنی کسبه علت با تأسف . بار نمايند

پر روئی و بی . ، کمتر کسی پيدا می شود تا عليه اين سياست خاينانه قد علم نمايدوی را عامل پاکستان نام گذارد

حيائی مزدوران و معاشخوران روس به جائی رسيده که اکنون باز ھم ھمان نغمه را اين بار برای برائت دادن 

و شرکايش به صدا در آورده در يک جا شاخص افغانيت را در مبارزه عليه پاکستان قيد می امريکای جنايتکار 

به جائی تضاد ھا و کل بچه را مسؤول خرابی دنيا معرفی نمودن، ف و جا نمايند و در جای ديگر به خاطر تحري

  .معلوم الحال می اندازند" پاکستان شناس"اکليل گل بر گردن

 کشور با تمام امکانات تخنيکی و الکترونيکی جديد و پيشرفته و ۴۶دی آن که می بينند که اين نوکران اجنبی با وجو

در حالی که يکی به خاطر با بھره برداری از پيشرفته ترين سالح بدون انقطاع به قلع و قمع مردم ما مشغول است، 

چپن و کاله کرزی قصيده می  زوزه می کشد و آن ديگری در مدح افغانستان ايجاد لشکر گاه ھای امريکائی در

، بدون آن که يادی از ده ھا و صد ھا ھزار قربانی تجاوز امريکا و شرکاءنمايند، با تمام دار ودستۀ انقياد طلب سرايد

 ما را به جنگ عليه پاکستان بسيج نمايند، آنھم نه بدان خاطر که گويا پاکستان را شان در داخل و خارج می خواھند

ند بلکه عمدتاً بدان علت که نوکر اند و می خواھند باداران خود را از زير ضربت مردم دشمن تشخيص داده ا

 تا آن گاھی که از طرف خوان در خدمت روس اشغالگر قرار داشتند وتاين قماش افراد که ديروز تا مغز اس. برھانند

ز آغوش روسھا کنار نمی کشيدند،  خود را اا برای حفظ ظاھر ھم که شدهتموريت جديدی فرستاده نشدند، حآنھا به مأ

  . جديد قرار دارندبامروز برخی ھا با تعويض قالده و برخی ديگر با دبل ساختن آن، در خدمت اربا

پايه "عمل اين نوع انسانھا . خيلی ھا را خوش آيند ھم نباشداين حرف را می خواھم به صراحت بنويسم، حتا اگر 

در نتيجه تالش ھای پورتال ھم برای تجديد تربيت . ت و وطنفروشی مشغول اند نداشته، آنھا آگاھانه به خيان"معرفتی

چنين از طرف بزرگان زبان و ادب دری در مورد آنھا اين چنين اشخاص چيزی بيشتر از آن نيست که در زمانش 

  : استآمده

 :در اين مورد چنين می گويدابوشکور بلخی 

 ت تلخ از نھاداس که دشمن درختی  به دشمن برت استواری مباد

 اگر چرب و شيرين دھی مر ورا  درختی که تلخش بود گوھرا

 از او چرب و شيرين نخواھی مزيد  ت آرد پديدـــــمان ميؤه تلخـھ

 بر که زھراست، ھرگز مخور گمان ز دشمن گر ايدون که يابی شکر
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  :است  آمده-شمردند اش می که کسانی از آن فردوسی - مضمون اين شعر در ھجونامه محمود

تـــــگرش برنشانی به باغ بھش را سرشت است وی درختی که تلخ

به بيخ انگبين ريزی و شھد ناب دش به ھنگام آبــور از جوی خل

خ بارآوردـــؤه تلــــان ميــــــھم ارآوردـــر به کــــام گوھـــسرانج

ای ديگر بپوشاند و او چنين   سپرد که اين مضمون را جامهھاتفی به خواھرزادٔه چامه سرايش جامیشده که  گفته

  :سرود

تــنھی زير طاووس باغ بھش سرشت اگر بيضٔه زاغ ظلمت

شت دھی ارزنــّ ير جنـــز انج به ھنگام آن بيضه پروردنش

در آن بيضه دم دردمد جبرئيل ی آبش از چشمٔه سلسبيلــدھ

 اووس باغـبرد رنج بيھوده ط  شود عاقبت بيضٔه زاغ زاغ

  :گويد ھمچنين ابوشکور در دو بيت چنين می

بگرداند او را چو خواھد چنان درختی که خردک بود باغبان

اندشم بگردــّژی و خـکه از ک تواندشــو گردد کالن باز نـچ

  :گرداند  اين مضمون را چنين میسعدیو 

نشود خشک جز به آتش راست شاخ تر را چنان که خواھی پيچ
  

 حتا آنھائی که در سطح  مردم ما،ر دھه کشتار و تجاوزا چھچيزی کماين قماش افراد بايد بدانند، که در جريان 

کی ھا اند و از آن جمع  آنھا ان اند که دشمنک نکته را به نيکوئی دريافتهفکری من يلدنگ قرار داشته و دارند، ي

شورای "زوزه ھای عناصر خود فروختۀ نه يخن چه کسی را اول بايد بگيرند، آنھا در عمل به اثبات رسانيدند که 

وس، ھيچ کدام نتوانست ش خور راپاکستان شناسان معجوا ھای مردم فريبانۀ ن مزدوران روس و نه ھم "انقالبی

بار ديگر به اثبات خواھند رسانيد که اين بار ھم ھيچ باز ھم روس اشغالگر را از آماج حمالت آنھا به دور دارد، 

الگران و مناديان آنھا را از ھدف اصلی شان که مبارزۀ قاطع، ھمه جانبه و دشمن افگن عليه اشغنمی تواند چيزی 

  . بازدارد ،راست و چپ آنھاست

مردم می دانند که با بريدن سر کل بچه، آب ابحار شيرين نخواھد شد، اين را ھم می دانند که آب شيرين را بايد از 

اران را تجريد و به جايگاه اصلی ، و اھسته آھسته اين را ھم فرا می گيرند که چگونه فريبککدام منبع تھيه بدارند

  .سه ليسی امپرياليزم و ارتجاع است، بفرستندان که کاش

  


