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  خالق داد پغمانی

٠٨/٠١/١١  

  

  دانند مزدور نه بادار؛ مگر عاقالن خود
  

ردیھفتۀ قبل باز ھم به نسبت وفات يک  ه اف يم ب ه رفت ه و فعل ه عمل ا جمل تان، ب ارب يکی از دوس صطالح در  از اق

د . مجلسی که به ھمان مناسبت داير شده بود ا بچۀ ق ا ده ھ رد ب م زن و م ار غربت ھ خالف عروسی ھا که در اين دي

ری  ا خب اد آنھ ا و داد وفري ه از بچه ھ ونيم قد به ھم می لولند، جای شکرش باقيست که در محافل ختم به عالوۀ آن ک

  .ه وزاری تنھا می گذارندنيست، گاھی زنھا را نيز در اتاق ديگری به گري

د -محفلی که ما در آن شرکت جستيم تقريباً زنانه و مردانه جدا از ھم بود  نوشتم تقريباً چون خانم صاحب خانه ھر چن

يم دی نباش ار ب دام ک ا مشغول ک ه م د ک وده می دي ه کشک نم ار کل ه رسم دوره  -دقيقه يکب ه محض آن ک  در نتيجه ب

ای انجام يافت پاره ٣٠گشتاندن قرآن و ختم   از آن جائی که خوشبختانه کس ديگری پيدا نشد تا ختم را از سر گيرد، پ

  .صحبت از اين طرف و آن طرف به ميان آمد

ود و گال اه، چشم ھای خواب آل دی کوت ان من که نظر به ساختمان فزيکی عجيب و غريبم، يعنی ق روی ت پخل "ب ب

ا ده " خارپشتک"و موھائی که به مانند پشت " پخپلو"، ريش "پر ا را ب ار آنھ ر روز ده ب ستاده است و اگ سيخ سيخ اي

م و شامتو ھا نوع شامپو از شوما  از ھ شورم ب ا دف ب ر"گرفته تا نيوا و ي وم می شود؛ در " خاک پ ود معل و خاک آل

ال  ون از برکت پورت رفتم، اکن رار نمی گ ؤال و جواب ق ورد س سی م ر از طرف ک ستان آزاد"طول عم  آزاد -افغان

م، " افغانستان که چند سياه مشقم را بعد از زحمات زياد قابل نشر ساخته اند، نيز به حساب نويسنده ھا به شمار می آي

  .خواستند معلومات بيشتر کسب نمايند" تورمداری"از طرف يکی از دوستان مخاطب قرار گرفته و راجع به مقالۀ 

 تا سؤالی از آنھا در يک مورد خاص صورت می گيرد آنھا خالف انتظار آنھا و خالف برخی از نويسندگان ديگر که

ران  رای گ رده ام، ب اد نب روز را از ي ائی ھای دي ی اعتن وز ب ا ھن ه ت د، من ک تمام سفرۀ دل را نزد ھمه پھن می نماين

تند آن بيچاره ھا که نمی دانس. فروشی بيشتر شروع کردم به ابراز تواضع و اين که، آنھا لطف دارند من چيزی نيستم

م ضمن امن برای شان دام گذاشته ام تا ھرچه بيشتر نازم را بکشند، تو از ھ ه و ب ضع ساختگی را جای حقيقت گرفت

  . خواستار صحبت در آن مورد و سبک کار نويسندگان و متصديان پورتال گرديدندتعريف از شکسته نفسی ھايم
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ردم خوب خالصه بعد از آن که چند بار اصرار و انکار تکرار گرديد و به شيدم" اصطاح م ه ک ره و "اخ دلم ا دلھ ، ب

ه دور از  ا خشونت و ب ده، ب ان حرفم دوي تشويش تازه به سخن آغاز نموده بودم، که خوشبختانه يک تن از حضار مي

  :نزاکت، بر پورتال حمله نموده گفت

اه از " خواھش می کنم صاحب از او پورتال حرف نزنيد" ا نگ ه و چون ديد که من و سايرين ب وئيم ب ل می ج وی دلي

  :صحبت ادامه افزود

ا را " ردم م ه يک بخشی از م شرمد در ھر مطلب و مقال ه ب دون آن ک اين پورتال قطعاً با عفت کالم آشنائی ندارد، ب

  "مزدور روس خطاب می کند

  :ھنوز صحبت فرد اولی خاتمه نيافته بود که نفر پھلوئی وی نيز رشتۀ سخن را به دست گرفته اضافه کرد

اره . اين اتھام نيست که رفيق ما بر آن انگشت گذاشته است، بلکه يک واقعيت است" ست خود چه ک وم ني آنھا که معل

زدور شوروی، وطن  ز م ا را ني وده آنھ وھين نم بوده اند، به شھدای حزب و دولت جمھوری دموکراتيک افغانستان ت

ردمپای اگر . فروش، خاين و چه و چه خطاب می نمايند شته ھای طرف احترام م وانيم ک م می ت ا ھ ين نباشد م  در ب

  "مزدور امريکا، پاکستان، چين و ايران بگوئيمرا مقابل 

د، نخست در " رفقای "وقتی صحبت به اينجا رسيد و ديدم که دو نفر فوق از ھمان  دوآتشۀ حزب دموکراتيک خلق ان

ا از دلم خدا را شکر نمودم که اين بحث چند سال قبل و در زمان حاکميت  ه آنھ ی ک آنھا صورت نگرفت چه با حرارت

سم در آن صورت  ان بنوي د"خود نشان دادند می توانم به اطمين ی ول ه دلآ" و "ب ان ب شيدم ؛ در "رم ره در می ک  چھ

سته  م نتوان وز ھ دبختی ھای ملت ھن ام مصايب و ب ه تم ثانی به اين فکر افتادم که با چه زبانی با اين دو خيره سر، ک

ا طمطراق از را چشمان آنھا  ا ب ه ب ن ھم ا اي دازد ت ار ان ه ک ل شان را ب د، عق ه ندارن بينا سازد و اگر وجدان ندارند ک

ه " شھدای حزب و دولت" د، ديگر صحبتی ب ی بودن ۀ اجنب شان که در واقع ھمه دشمنان ميھن و نوکران خود فروخت

  .، سخن آغاز نمايمميان نياورند

دندفکر می کنم ھنوز بيش از چند ثانيه ا ر ش نمی . ز فکرم نگذشته بود که به يک باره چند تن از سايرين با آنھا درگي

 ھرچند ھر دو در بسيار مواقع يکی –" خلق و پرچم"دانم که آنھا از جمع طرفداران پورتال بودند و يا دشمنان حزب 

اء"ی بحث را با آن  وقت-اند چون کمتر خواننده پورتال است که دشمن خلق و پرچم نباشد و ھمين قسم عکس آن " رفق

ايرين . آغاز کردند، از صميم قلب خوشحال شدم که خود دھن باز نکرده بودم دی از طرف س آن بحث که با عالقه من

ط حزب  ام رواب و حتا صاحب مجلس شنيده می شد، می توان گفت به صورت بسيار مختصر اما کامل و بی نقص تم

ای درت، و دولت مزدوران روس را از نخستين روز ھ ه ق يدن ب ا رس اد ت ستان،  ايج ر افغان ھا ب ا روس شکر کشی ھ ل

و  ه جل ل آئين شور را مث ويرانی کشور، نابودی و آوارگی مليونھا ھموطن، حاکميت نوکران پاکستان و اشغال مجدد ک

االتر می  ره ب زاران حج عم را از ھ نيدن آن روی آنھا مجسم ساخت، يکی از صحبت ھائی بود که ھر انسان عاقلی ش

  .داند

د شد " رفقاء" ادر خواھن وارۀ من ق د و ق ه که در اول فکر می کردند با منکوب ساختن آدمی به ق ال را ب حساب پورت

ل " چيلک"گاھی ، ھرچند گاھنيز برسند، در ضمن صحبت آن دوست ار طرف مقاب د مگر از آنجائيکه ت می انداختن

دی بود و چيلک آنھا از تار " شيخ لنگ"برنده تر از تار شرطی  ۀ جدي ده از ھر گپ يک بھان خام، مثل پنير بريده ش

  .به دست سخنور مجلس می داد تا آنھا را بيشتر رسوا نمايد

ته از  روز گذش ا شوروی آن ا ب ه روابط آنھ وقتی صحبت آن دوست مبارز خاتمه يافت و در حقيقت به اثبات رسانيد ک

 و برای اثبات وطن فروشی و حتا دالل محبت روسھا شدنروابط ميان بادار و نوکر، مناسباتی بود توأم با جاسوسی، 
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نظرات خود به عالوۀ تکيه برخاطرات زندۀ مردم از کتاب ھائی که خود روسھا نوشته اند و از قوادی گری پرچمی 

وده  ا صحبت نم تثناء آن دو ھ دون اس ه و ب ه گرفت ز روحي اير حضار مجلس ني د آورد، س ال و مانن ا مث ز ده ھ د، ني ان

د" رفيق" رار دادن ورد مالمت ق ق"مگر آن دو . و گذشتۀ تاريخی ننگين شان را م د " رفي سم خورده بودن ا ق ه گوي ک

ه تسليم حرف حسابی و درست نگردند، ھرچند در مقابل استدالل آن دوست ھيچ نوع د د و ب ستند بنماين فاعی نمی توان

م  ا آنھ د، ب ای آن دوست را می پذيرفتن مانند موشی که در تله گرفتار شده باشند لحظه به لحظه و نقطه به نقطه حرفھ

سته  وکر شاي زدور و ن تفاده از کلمات م ا، اس از خر جھل خود پائين نشده می خواستند ثابت نمايند که با تمام آن حرفھ

  .ا چنان کلماتی يک حزب مبارز و اعضای آنرا توھين نمودنيست و نبايد ب

ا ساير حضار از آن ھمه پرروئی به اصمن که به مانند  ه و ب ه چگون ودم ک ن فکر ب ه اي وديم، ب طالح به جان رسيده ب

  .يندورانی بيش نبودند و نبايد برای تغيير آن زياد پافشاری نمادرا متقاعد سازم که آنھا مز" رفقاء"کدام زبان آن 

ه . در ھمين موقع به اصطالح  شرنگ شرنگ آفتابه لگن برخاسته نان آمد ائی ک ذا ھ نم از آن غ ه چه عرض ک نان ک

  .گرسنگان با ديدن آن حق دارند آرزوی مردن ھمه را به نوبت بنمايند به شرط آن که ھمچو غذائی را نصيب گردند

ه از من سؤال در با سبعد از ختم غذا و بعد از آن که مغز ھا کار شان را  ی ک رعت بيشتر انجام دادند، ھمان فرد اول

ورد  داری"م ه آن دو " تورم سبت ب زی ن اد آمي ا لحن انتق اً ب وده تقريب از نم ان ب ود، زب وده ب ال نم ق"و پورت ه " رفي ک

  .مداخلۀ بيجای شان صحبت را قطع نموده بودند، خواستار آن گرديد تا اگر ممکن باشد صحبت خود را ادامه دھم

ئن موجوديت از شما چه پنھان، من که از اول به نسبت  تم و مطم يچ ھراسی نداش پسرانم در مجلس از لت خوردن ھ

ز دو بودم که آن  اگر مربع و مکعب ھم شوند توان دست درازی به من را نخواھند داشت، از موجوديت آن دوست ني

  : قوت قلب بيشتر گرفته چنين آغاز به صحبت نمودم

ان داشت، از آن با تشکر از دو ر از من مطالب را بي الی ت ر و ع ه در حقيقت در عوض من و بھت ا ک رم م ست محت

ا " رفقاء"جائی که  اخته ، ب سأله را روشن س ال م با استدالل ايشان ھنوز قناعت ننموده اند، می خواھم ضمن يک مث

  .در نظر داشت آن از بردن کلمۀ مزدور خود داری نمايم

ا که فکر می کر" رفقاء " ه را ب دان باخت د قريب است مي وحیدن اده ل ا س د، ب ديل نماين روزی تب ه پي رد ب ر م  يک پي

ه ھرچه  تند ک ار داش چرخش خاصی که فقط می توان آنرا در پرچمی ھای اصيل مشاھده نمود، با نوعی تضرع اظھ

  .من بگويم، ھمان را خواھند پذيرفت

  :وقتی اجازۀ ھر دو طرف را به دست آوردم چنين افزودم

روت"يک آدم به اصطالح ما در وطن  ه  و از اخالقی فاسدی و جود داشت"شخ ب ه يک بچه برھن ا چشمش ب ه ت  ک

 از روز ی روزءاز قضا. صورت و مقبول می افتاد حاضر بود خدائی خدا را به مبارزه بطلبد تا آن بچه را رام نمايد

دم"صورت به با يک جوانکی رو به رو می شود که از لحاظ " شخ بروت کاکا"ھا  ه من آم ا ک  خش". آفتاب ميگه نبي

ائی رو ا دين و دنيا را به يک دو قمار کند و قتی ، ب،بروت که حاضر بود برای ھيچ  آن صورت زيبا و آن کرشمه ھ

سرک شده،  زار دل عاشق پ به رو می شود که غلمان بھشت ھم به مانندش را بلد نيست يک دل را مانده صد دل و ھ

  .به ھر رقمی که شده شوق وی را پيدا کند تا باشد کامی از وی بگيردکوشش می کند تا 

ند، سرانجام  ع باش ائی از قماش وی از آن مطل شله گيھا و به کار بردن راز و رموزی که فقط می تواند شخ بروت ھ

ود"خدا غلمان"کارگر افتاده  ا وی صحبت آغاز نم ه جشن گرفت .  ب روت آن آغاز صحبت را چگون و اينکه شخ ب

التی دچار شچطور ھر زمانيکه به ياد تکان خوردن لبان گلگون پسرک و خنده ھای جگر سوز ه چه ح اد، ب  می افت

  .می شد، فکر نمی کنم وصف آنرا در قصۀ ليلی مجنون و يا يوسف زليخا نيز يافت
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ام دل نزديک احسائچند روزی از آشناکه بعد از آن  رفتن ک ه گ شنھاد ی آنھا گذشت و شخ بروت خود را ب رد پي س ک

ائی ھای  م اينطرف و آن طرف گشتی زده از زيب ا ھ ه گاھگاھی ب نمود حال که با ھم دوست شده ايم چه می شود ک

پسرک بدون آن که برروی خود بياورد که متوجه ھدف شخ . طبيعت، از فلم ھا و کنسرت ھای خوب ھم ديدن نمائيم

  " ھمراه تو ببينه، چيزی ديگه فکر می کنهھرکس مره. آخر مردم بد ميگن: "بروت شده است، گفت 

  :شخ بروت که شکار را دردام نزديک می ديد گفت

ه شخ ! جانم" ه کات و بگو ک د ت ا دي ا کسی طرف م يديم ت ه رس ائی ک اول خو سری گپ مردم ری نزن، دوم در ھر ج

  "ھيچ چيزی نميگمتو بروت ھستی، مه از خاطر 

يدند آن بچه مطابق "داخ غلمان"از فردای آنروز وقتی شخ بروت و  ه می رس ، به چکر شروع کردند به ھر جائی ک

  .من چطور و چکار شخ بروت ھستم و باوی چنان و چنين کرده ام! دستور شخ بروت شروع می کرد به اين که بله

ود در پوستطرمی خنديد و از " دامن باخته"شخ بروت که از ته دل به حماقت غلمان  ه زده ب  ف ديگر از ترفندی ک

  :نمی گنجيد در مقابل تمام ادعا ھای آن پسرک، با خوشحالی به طرف وی نگريسته می گفت

  "بيا در بغلم، بيا اصالً در سر شانه ام، ھرچه که ميگی بگو، عاقالن خود دانند" 

ل، عتمام حاال من فکر می کنم با  رام متقاب ا احت وام ب ی ت ۀ حزب ط برادران ا از رواب رم م دم توضيحاتی که دوست محت

وق ساوی حق ود، مگر مداخله در امور يک ديگر، احترام به استقالل و حاکميت دو طرف و ت اد آوری نم اء" ي " رفق

ه  ط را روابط برادران ھنوز ھم می خواھند از به کار گرفتن کلمۀ مزدور و نوکر خودداری صورت گرفته و آن رواب

ه تأسی وان ب د می ت اقی می مان ا تبليغ نمايند يگانه راھی که ب ط در آخر حرف آنھ روت، فق عاقالن خود " از شخ ب

روز ررا نيز اضافه نمائيم تا ھم اين نو" دانند شرميدند، ام انش ن چشمی ھا که از عمل مزدوری و قوادی گری در زم

رار استزا ضيه از چه ق ه ق د ک ما باشد .  شنيدن آن تکدر خاطر نيابند و ھم مردم بدان ازه ش ر اج ين حساب اگ ه ھم ب

د ودم بع ن در عوض خ زدور " از اي ادار روسرم ا "وس، ب زايم ت ی اف ز م د را ني ود دانن اقالن خ ط ع ويم، فق ی گ  م

  .ديگران چه قضاوت نمايند

ط  ود و فق شده ب ر شان ن ۀ آن دوست دست گي ه جانب ه و ھم ادی از صحبت عالمان اھل مجلس که به مانند من چيز زي

ه جانب است چون استدالل" رفقاء"ھمين قدر متوجه شده بودند که   نمی توانستند لذا در بحث ھايش آن دوست حق ب

سبت " پخپلو"وھيچ گاھی ھم اين  را ھنگام صحبت نديده بودند، تقريباً ھمه به يک صدا رضايت و موافقت خود را ن

  :به پيشنھاد من ابراز داشته گفتند

  "مزدور نه بادار، مگر عاقالن خود دانند "

  

   


