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   مونشن-خالق داد پغمانی

٠٣.٠٢.١٠  

  

  "؟بگويم به بال بمانم، نگويم چطور کنم"
  

م که ھم در بيان يک مطلب خود را دچار دو يا خير نمی دانم برای شما ھم گاھی اتفاق افتاده  رد سر احساس کنيد و ھ

ت  ان مالم کوت ت سبت س ه ن ود را ب تن آن خ ورت نگف ددر ص ی کني ه . م ستين روزی ک ورت از نخ ر ص در ھ

مخلوع امارت اسالمی ساقط المؤمنين امير "آخند زاده " محمدعمر"سروصدای کنفرانس لندن و پرداخت پول به مال 

ه حق و خريدن آنھا به موضوع روز تبديل شد" شده افغانستان م ب داران ھ رو نشسته و حق  تا اکنون که باد ھا ديگر ف

ا زده و می . خود رسيده اند، ھمين احساسی که اول از آن ياد کردم، سخت آزارم می دھد ه دري در ھر صورت دل ب

ه تانی از . گويم آنچه را بايد بگويم، دل کسی خوش می شود و يا خف ا داس د ب شه باي ل ھمي ان مطلب مث ل از بي مگر قب

  .سازمگذشته آغاز کنم در غير آن شايد نتوانم آنطوريکه دلم می خواھد شما را با مکنونات قلبی خويش آشنا 

روز و " کوته سنگی"وقتی تازه مکتب رو شده بوديم از پغمان به کابل کوچ نموده در  دانم"آن رويس مي امروزی " ي

ا. رايه نشينی را آغاز نموديمدر سرک دوم ک ه دوس رادرم ک اير بچه ھای من و ب د س ه مانن ود ب ر ب المند ت ل از من س

ا " خاندانی"کوچه و محل، از لطف بيکران  ين خاک و ي ستيم در ب ط می توان ان، فق د ش و نقشه ھای شھر سازی جدي

دان گل  ولوش اينطرف و يا آنطرف جست وخيز نمائيم چه در آن زمان ھنوز کسی نمی فھميد که بايد برای بچه ھا مي

ستندبازی و يا پار ی نمی دان ان لطف . ک تفريحی به وجود آورد، شايد ھم می دانستند و ما مردم را شايستۀ اعطای چن

  .وت ھای خاک و يا برفو ک ھمبازی قد و نيم قد ٢٠در ھر صورت از بام تا شام ما بوديم و کوچه با بيش از 

ه يکی از بازی ھای معمولی ھمۀ بچه ھا، سنگ"فقر تفريح و بازی"در آن دنيای  ه ب ود ک ه ب سار يگان سگ اجل گرفت

زاران زحمت و ب. کوچۀ ما پا می گذاشت ا ا خوردن صد ھاسنگ، از بچه ھای سرکبيچاره سگ که با ھ  اول و ي

ای  سرک سوم، خود را نجات می داد و به کوچۀ ما پا می گذاشت با احتياط و ترس در حاليکه دم را در الی ھردو پ

ه چشم سپر جاھای مخصوص خود می ساخت،  ود ک افی ب و بکشد، ک ه جل می خواست از پھلو پھلوی ديوار خودر اب

ه . بيفتد" انساندشمن "يکی از ما ھا به جان آن  به محض اطالع از دخول آن مظلوم در قلمرو خاکی ما، بچه ھا که ب

ه  ه شکلی از اشکال ب دن را ب راکم ب رژی مت ا ان مصرف صورت معمول از بيکاری دنبال يک مضمون می گشتند ت

ه خرچ داده می شد اين سنگدر . برسانند با سنگ به جان آن بيچاره سگ می افتيدند سار چنان شطارت و بيرحمی ب
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گاھی اتفاق می افتاد که آن بی نوا که قوله ھايش از درد يک . ًکه گوئی واقعا آن موجود بی نوا دشمن پدر ھمۀ ماست

ه"لحظه قطع نمی شد، در داخل  ا خود را يگان بيت الخال" چال يد، ت رده و می کوش اه ب ر ضربات سنگ از ء پن زي

د . نجات دھد رين فرصت، چن ه زودت چه فکر غافلی؟ چه در آنصورت که دشمن خود را در محاصره قرار می داد ب

نموده بودند، از بيخ در آورده و با آن چوب ھای دراز در حد " ھمين منظورغرس"نھال ضعيف را که در کوچه به 

  .آن سگ را چوب باران می نموديم که يا شام می شد و يا ھم صدای سگ خاموش می گرديدتوان آنقدر 

مخلوع می سنجم می بينم که بازی ھمان بازی  "امير المؤمنين"و آنرا با زندگیمی انديشم کودکانه  وقتی به آن بازی 

ه اگر باور نداريد پس با. است فقط بازی کنان و سگ قابل سنگسار تغيير خورده اند ه يک شرط ک  من باشيد، مگر ب

  :سنگ را فراموش نکنيد

د  ا فکر کنن ايد برخی ھ در آغاز اين مقال ھرجا از سگ نام بردم، صفت بيچاره و يا بی نوا را با وی عجين نمودم ش

رحم انس و جنس را  د ت ته و می خواھ م برداش ه خالق داد قل سبت است ک که آن سگ بی نوا را به مالی جالد چه ن

ر آن .  وی جلب نمايد، به نظر من اصل قضيه در ھمين نکته استنسبت به را اگ دو"زي را صاحب مرغی " سگ دي

ع   اگر،ا شغال دفاع نمايدي در مقابل روباه و مرغشمی زد، که نتوانسته بود از جان  ه موق  صاحبخانه ای می زد که ب

ا اگدزد را دستشده نجفيده بود تا اعضای خانه بيدار  د و ي ل گير نماين فندان در مقاب ه از جان گوس بانی می زد ک ر ش

می . چون به وظيفۀ خود عمل نکرده بود، سزای قروت آب گرم: ھجوم گرگ دفاع نکرده بود شايد حق داشت و گفت

ا  وده حت ه آن سگ را سنگسار نم خواست تنبلی نکند تا مستحق لت و کوب نگردد، مگر به ما بچه ھای کوچه چه ک

  بيت الخالء ھم مسکن گزيند؟" چاله "راضی نباشيم تا در يک

ر ھر . مخلوع نيز صدق می کند" امير المؤمنين" عين قضيه در مورد  اری نکرده، ب يچ ک ًچه اوال آن بيچاره خود ھ

ه است اب ھای خود انداخت ه دستور ارب اس . کسی جفيده و يا پاچه ھر کسی را که چک انداخته ب ر از پ ه غي ه ب او ک

ست دان شاھی عرب ی، نمک خان ده عرب ارات متح رای ام فيد و نان سعودی، ام اخ س داران ک ستان، سر دم ان پاک ظامي

ان"بوکينگھم و به دستور آنھا کاری انجام نداده تا تمام دنيا به مانند ما  ه جان " بچه ھای آخر الزم سنگ برداشته و ب

د ضرخود اگر کسی جرأت دارد و در . وی بيفتند د، خود را از قي ل معروف غيرت احساس می کن را سگ "ب المث

  . ، مستقيم سنگ ھای خود را به طرف صاحبانش پرتاب نمايدخالص نموده" بزن که صاحبش بترسد

تخوان  ده و اس راد را دري ا ی اف ًثانيا گيريم که او با اجازه و يا بی اجازه بر ھر کسی جفيده و از پاچه گذشته گوشت پ

  رت نموده خفه شده اند؟ُرا خود مظلومين صدای خود را قآنھا را شکستانده است، پس چ

د از ٢٠٠٠وقتی می گويند او به دستور پاکستان بيش از  د، بع سته بودن ر ب  انسانی را که به دفاع از ھرات باستان کم

سير سرک ھرات ه را در م ل از اشغال ھرات، ھم راه و قب ل-فتح ف رات،   کاب ردم ھ ود، کجاست م ه ب ه دار آويخت ب

و کرزی بگويند که حق ندارند چنان جنايتکاری " براون" تا صدا بلند نموده به ھاآنسياسی فکران و نماينده ھای روشن

  را باز بر مردم مسلط بسازند؟

ومی را اعالم داشت و  ام عم ل ع رای سه روز قت زار، او ب وقتی می گويند در زمان اشغال واليت بلخ و فتح شھر م

د، " بھشت"شده از " جھنم" لشکر امير عازم  به وسيلۀھزار نفر١٢طی آن مدت بيش از  ر نجات يافتن د عم مال محم

ر  زدور حقي کجاست مردم مزار تا با ريختن به سرک ھا و تظاھرات ده ھا ھزار نفری ، يخن نيرو ھای اشغالگر و م

  ابراز دارند؟"  المؤمنينامير"خشم ونفرت خويش را از اعمال آنھا در احيای مجدد رژيم دار و تازيانه  آنھا را گرفته

يش از  وم را سر ١٢٠٠وقتی می گويند که او تنھا در يک ولسوالی درجه سوم يعنی يکاولنگ ب اه و مظل سان بيگن  ان

ردم يکاولنگ  بريده اجساد آنھا را ھفته ھا در آفتاب نگھداشته نگذاشت تا مردم کشتگان شان را دفن نمايد، کجاست م
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ه ، خاکیتا با برآمدن بر روی سرک ھای د ک تمداد جوين ان اس ردم جھ انند و از م مانھا برس ه آس اد شان را ب  نفير فري

  جلو رھبران جنايتکار خويش را خود گيرند؟

ل"وقتی می گويند بعد از اشغال کابل به دنبال فرار اه کاب ه صورت خود " روب مالی ب ردم ش ه م د از آنک ا و بع از آنج

ل  به مبارزه دست يازيدند، وطالبجوش عليه  وده ضمن قت ی خيزش و مبارزه را به شديد ترين شکل آن سرکوب نم

ار غربت به دستور پاکستان ، عام صد ھا جوان شمالی وال  اخته آوارۀ دي مردم محل را از خانه و زندگی آنھا بيجا س

وده ، ن قطع نم ا را گردانيد و به خاطر آنکه ديگر بار در آنجا ديده نشوند، تاکستانھای آنھا را از بيخ وب ندگان آنھ  باش

م دوران  از ھ د ب ته نگذارن دان گذاش ه مي ا ب ن سازش ننگين پ ه اي از زندگی ساقط ساخت، کجاست مردم شمالی تا علي

  سياه وی تکرار گردد؟

ان را در  ا زن افغ المی، مليونھ تيز اس سانی و زن س د ان وانين ض اه ق ستان در پن ام افغان د وی در تم ی گوين ی م وقت

د، و در چارديواری خانه ھا  محبوس ساخت، برپا و کفل صد ھا و ھزاران زن در سرک، کوچه و خيابان شالق کوبي

ومی"تاريخ افغانستان برای بار اول در استيديوم ورزشی  ه " زن مظل ا زن، ک ن مليونھ رد، کجاست اي اران ک را تيرب

ل ه خصوص شھر کاب ا  در شھر ھای مختلف افغانستان ب ه ج شتر از ھم ه بي ايکوب سم" ک تورانپ ه "  س ا ب د ت گردي

  سرکھا ريخته، برای کرزی و بادارانش نه ريش بمانند و نه ھم چپن؟

يکی از سياه ترين دوره ھای تاريک در تاريخ افغانستان و جھان است، " اميرالمؤمنين مخلوع"وقتی می گويند دوره 

اب م ی از اعق يس کثيف اه شجاع و پس چرا مردم گوسفند وار چشم به تماشا نشسته به يک انگل ی ش رادر تن اتن و ب کن

  ًاه طالبی را مجددا مستقر سازند؟يببرک اجازه می دھند تا به زور سر نيزۀ خود بر آنھا دوران س

  ...وقتی می گويندو

ام  ر ن روش زي د آوران مشتی خود ف ه امي يم ک انی"وقتی می بين ه جھ ر از " جامع شتار حدود صد ھزار نف د از ک بع

وع"باز ھم " ملل متحد"د آنند تا به صورت رسمی و با دھل و نغارۀ ھموطنان دردمند ما در صد "  امير المؤمنين مخل

راری " سروری"دو باره تاج بر سر بگزارند و ردای را  ن مالی ف بر تنش نمايند، انسان به اين فکر می افتد که يا اي

ا ر م ا اينکه ب اه است و ي ی گن ا ب ردمنيز به مانند ھمان سگ دوران طفوليت م رده پاش م ه حرکت  خاک م د، ک يده ان

   ؟استعمار رقم زندرا نداريم، از آن ھم بدتر، زبانم الل نکند به اين راضی شده باشيم که منبعد سرنوشت ما 

ول  ای پ ه پ ان ھمانطوريکه وطن را ب بش طالب ه در نھايت جن د ک واما سخن آخر، خيلی دلم می خواست و می خواھ

دالقاعده و شيوخ عرب فداء کردند، غالگران سودا نماين ه اش ق اخالص گذاشته ب ز در طب ار اسالم را ني ن ب فکر .  اي

ا  ناخت دارم، آنھ ه من از مال جماعت ش ا جائيک ويم، ت نکنيد گيس معده بر سرم زده است و يا در خواب سخن می گ

  .دير و يا زود اسالم را نيز در بازار حراج خواھند نمود

ران دست اول طالب از قماش  از آن گذشته داشتن اندکی انصاف ھ ه رھب ر مال جماعت من جمل م خوب است، اگ

ذ  ت اخ ا حيثي زد آنھ ه ن ول را ک ين پ الھم ھم ل و امث افر"متوک راج از ک دام " خ د؟ در ک ه کنن د، پس چ را دارد نگيرن

رک عادت فابريک بايد نيروی کار خويش را به فروش برسانند و يا بر کدامين زمين شخم زنند، مگر نمی دانيد که ت

د، مرض گفته اند، آن بيچاره ھا که عمری مفت خورده و زالووار از خون ديگران موجب پيدايش را  وده ان ه نم تغذي

ه  د ک مگر می توانند به کار ھای شرافتمندانه رو آورند؟ در کدامين کشور اين قشر زالو صفت با عرق جبين زيسته ان

ی را داريم؟ پس يگانه کاری که می ماند به مانند گذشته ھا دامن را و اصحابش چنين توقع" امير المؤمنين"اکنون از 

  ھمين طورنيست؟؟. بايد از سنگ پر نمود و اين سگ و  وحشی و درنده را تا چاله تعقيب نمود

 


