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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

  
   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١٣ فبروری ٠٨
  

  *داکتر عبدهللا ھمت بھير
  اولين کانديد افغان برای جايزۀ ساينس نوبل

  

 ، قضيه از چه قراربودهکالنھا و مادرکالنھای ما زندگی می کردند که پدر انم در گذشته ھا يعنی در آن زمان ھائینمی د

مگر به وضاحت يا مردم به مانند امروز از مرض سرطان شناخت داشته و در ھراس از آن به سر می بردند و يا خير؛ آ

 و علت کسی به فکر آن بوده تا ريشهنوشته می توانم که نه به مانند امروز مرض سرطان عموميت داشته و نه ھم 

  .پيدايش آن را مشخص نمايد

  اين مرض آن چنانفوذدر ساحۀ ناز زندگی انسانھا می گذرد که به ھمين سان تا جائی که به خاطر دارم، ھر روزی 

گسترش به عمل آمده است که چه در داخل افغانستان و چه ھم در خارج از آن در سطح بين المللی، آن را به مثابۀ يکی 

چنانچه ھرگاه خواسته باشيم صرف در خانواده ھای خود با دوستان و . يد نيز مسما می نماينداز امراض تمدن جد

 در آشنايان يک تحقيق ساده انجام دھيم، ديده می شود که به تناسب دوران کودکی ما، گستردگی دامنۀ شيوع اين مرض

  . در صد افزايش را نشان می دھد١٠٠٠شرايط حال بيشتر از 

 اندازه که برای شرکت ھای دوا سازی مال و منال و پول ھای ھنگفتی را به ارمغان آورده و در اين مرض به ھمان

بيمه ھای صحی وجود دارد، وادار در آنجا که ئی آينده ھم خواھد آورد، شرکت ھای بيمه را در برخی از کشور ھا

. تشخيص علت سرطان مصرف نمايند صرف به غرض ،دالر در پروژه ھای تحقيقاتیميليون ھا صدساخته تا ساالنه به 

از اين شرکت ھا بيشتر از آن که به فکر نجات بيمار باشند می خواھند دارو و يا دارو ھائی را کشف نمايند که خود را 

  . اخاذی ظالمانۀ شرکت ھای دوا سازی نجات بدھند

يدايش سرطان را مشخص سازد، نتايج اين تحقيقات با آن که تا ھنوز نتوانسته به صورت صد در صد عامل بروز و پ

مگر مواد و داليل متعدی را به مثابۀ مواد خطرناک و سرطان زا مشخص نموده است که از آن جمله می توان به مواد 

  :آتی اشارت نمود

 – ۴نسرو موادغذائی به کار برده می شود،  مواد کيمائی که حين ک٣ مواد کيميائی در کل، – ٢ مواد راديو اکتيف، -  ١

 – ۶ سگرت، – ۵گی ھوا که به صورت عمده ناشی از مصرف سوخت فسيلی و تشعشعات راديو اکتيف می باشد، آلود

واردی را که تذکر دادم به جرأت نوشته می تمام م... با پيدايش سرطان سينه در خانم ھا، و آن قبضيت دوامدار و رابطۀ 

.  ھا ميليون دالر و يورو ھزينه الزم داشته استصد زا، به مادۀ سرطانعلت و توانم تا رسيدن به اعالن آن به مثابۀ يک 

يعنی بعد از آن که دانشمندان و البراتوارچی ھا، ماه ھا و سالھا در پشت اتاقھای دربسته و شيشه ئی از موش و خرگوش 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

می را به شروع کرده تا رسيده اند به انسان، صرف نظر از آن که عمری را سپری نموده اند و کوچکترين حرکت و حک

را  شان را پای آن گذاشته باشند، سرانجام اين جرأت زمستند ساخته اند و چه بسا خود عمر عزي ده ھا و صد ھا تجربه

  .آنھم با ھزاران اگر و مگر. يافته اند تا ماحصل تحقيقات شان را به ارتباط اين و يا آن مورد اعالم بدارند

" کله کله ساينس"از ھريک ما در ليسۀ غازی "  خاناسحاق"صاحب ما مگر در ملک ما که خوشبختانه به گفتۀ معلم 

، نه نياز به تحقيق و بررسی حرفی که می زنيم داريم و نه ھم کسی پيدا می شود تا از ما بپرسد که آقای محترم اين است

نشخوار می نمائيم، بدون ، ھرچه به دھن ما آمد بيرون کشيده ای" کلثوم ننه"حکم داھيانه و خردمندانه را از کدام کتاب 

از آن گذشته به اجنبی نمايان می سازيم،  آن که بدانيم چه می گوئيم و با اين حرفھا چگونه وابستگی زنجير گردن ما را

ما  ما و سنن اجتماعی نمزدوران استعمار که در ھمه حالت آماده اند تا گناه مرگ آبيل و قابيل را ھم اگر بتوانند به گرد

کنونی زمان پرياليزم در امآن را به دم دجال فرصت يک حرف مفت و مزخرف را می شنوند به زود ترين بيندازند تا 

 گزارشی را که در ھمين زمينه هاگر باور نداريد لطف نموند، ازيعنی بی بی سی سپرده نان خود را به روغن می اند

  .ذارانيديک تن از راپور چی ھای  بی بی سی تھيه نموده در آن صفحه از نظر بگ

خواھيد خواند که که يک تن از داکتران به " ن در افغانستا گوشت خشک شده، عامل عمده سرطان"زير عنوان در آنجا 

" الندی"، گوشت خشک که منظور  که عامل بروز سرطان در افغانستاناستحکم نموده " عبدهللا ھمت بھير"نام داکتر 

 شھر خربوزه است و کسی را به کسی کاری نيست و ھمه کس چون از يک طرف شھر.  می باشداست،" قاق"و يا 

  وجود نيروھای اشغالگر دارددرجھت چاپيدن و سرکيسه کردن مردم اجازۀ رسمی از سازمان ملل و بازوان اجرائی آن 

 را  که ماشاء هللا آگاھانه چنين اسمی را در بازار دباغی مردم افغانستان و پوست آنھا"بھير"و از طرف ديگر جناب 

روف شده حتا اسمش از دم ر و معکشيدن انتخاب نموده است، می خواھد ھرچه زود تر به عنوان کاشف سرطان مشھو

، بدون آن که به خود کمترين زحمتی را بدھند، نه اين بزنند" قند او" بخش شود  تا بعد از آن خود و خانواده اش دجال ھم

را به خود داده باشند، " انديشيدن"رت ھای تحقيقاتی، بلکه زحمت که زحمت البراتوار، تجزيه و تحليل و ساير ضرو

  .چنان داھيانه حکم می نمايند

خوب حاال که برداشت متخصيصين ما از دموکراسی و آزادی بيان ھمين است، من ھم به عنوان يک نا متخصص به 

  :خود حق می دھم بپرسم

ه عمر اين ولی فاکولته به ارتباط تاريخ اين مرض خوانده ايد، کم خود می دانيد و ھم در درس ھای ابھير، اين را ھآقای 

 دوم قرن بيستم می رسد، يعنی ھرگاه قبل از آن وجود ھم ۀائی در بھترين صورت به نيمنھمرض با چنين انواع و پ

ھا به اين طرف ، در حالی که مردم افغانستان از قرنداشته است که به يقين داشته است به اين پھنا و گستردگی نبوده است

گوشت الندی و يا قاق مصرف می نموده اند، به خصوص در زمانھای قديم که در زمستانھا يا گوشت پيدا نمی شد و يا 

ھم اگر می شد قيمت آن بيش از حد زياد می بود، مصرف الندی و يا قاق به تناسب امروز اصالً قابل مقايسه نبود، ھر 

شت با در نظر داشت مصرف زياد گوشت قاق در قديم، بايد سرطان چنان فرا گير  شما صحت می داۀ اين نظر داھيانهگا

  .باقی نمی ماند و امثال ما ھم  شمامی شد که امکان تولد من و خود

ننوشته اند که از جمع مريضان سرطانی شان، چه تعداد امکان خوردن گوشت قاق و يا " بھير"از آن گذشته، جناب 

ی گوشت الندی به دماغ شان نرسيده و نخواھد رسيد تا ی از آنھا حتا در جريان سالھا بوتعداد داشته اند و چه راالندی 

 از آن گذشته با شناختی که . سرطان گرفتار بگردندرمانمرض بی دبه  که  الندی بخورندتچه رسد به آن که آنقدر گوش

دی کردن يک گوسفند و يا چند گوسفند را دارند، از اوضاع کنونی کشور ما داريم به نيکوئی می دانيم آنھائی که توان الن

بسپارند، به يک خيز در پاکستان و ھندوستان به تداوی دباغ خانه دست وقتی مريض شوند به عوض آن که خود را به 

  .آغاز می نمايند
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 از تجزيۀ نمک به ننوشته اند که اين حکم شان را بر مبنای کدام تحقيقاتی صادر نموده اند، آيا بعد" بھير"ھمچنين آقای 

اين نتيجه رسيده اند که نمک می تواند سرطان زا باشد و يا اين که اصوالً گوشت چنان خاصيت بدی را دارد، که اگر 

چنين باشد بايد به ادارۀ مستعمراتی کابل آفرين گفت، زيرا چنان قيمتی را به وجود آورده که کسی جرأت رفتن به طرف 

 از فرط گوشت خوری به سرطان سد به خريدن گوشت و خوردن آن، آنھم به درجه ای کهدکان قصاب را ننمايد تا چه ر

  .گرفتار آيد

 ر کسانی که در تمام عمر يک بار ھم گوشت الندی و يا قاق نخورنده اند مگر باز ھمنگفته اند، کا" بھير"آقای ھمچنين 

ن و حتا شنيدن گوشت قاق موجب چنان مرضی بگردد ، از کجا آغاز يافته، نکند ديدبه آن درد بی درمان گرفتار شده اند

  .و ما نمی دانيم

  :خدمت شان تذکر دھماست بيايد الزم " بھير"مرکز توزيع جوايز نوبل به سراغ آقای که در ھر صورت قبل از آن 

ز آن که جدان گذشته اوفکر است و يا نه، درس خوانده است و يا نه، داشتن شرافت و صرف نظر از اين که انسان روشن

  .خوب است ضروری ھم می باشد

آخر آدم فاقد وجدان، در شرايطی که سينۀ سنگ سنگ کشور به وسيلۀ مرمی ھای آلوده با مواد راديو اکتيف سوراخ 

سوراخ است، در شرايطی که از گاز ھای سمی و خطرناک در تمام افغانستان به صورت بی سابقه ای از طرف اشغال 

 کنسرو شده تمام بازار را مشبوع نموده است، ۀر شرايطی که مواد خوراکی آلوده و تاريخ گذشتگران استفاده می شود، د

زراعتی آزمندانه و بدون در نظرداشت ضوابط الزم استفاده از کود ھای کيميائی جھت ازدياد حاصالت که در شرايطی 

به ھيچ ناشی از دود موتر و ريکشا سرکھای شھر کابل  یمورد استفاده قرار می گيرد، در شرايطی که آلودگی ھوا

ستندرد بين المللی قابل مقايسه نيست، در شرايطی که به عوض سگرت و دود آن، استفادۀ ترياک و چرس بيداد می کند، 

آيا اين خجالت ندارد تا به مثابۀ يک داکتر دھان باز نموده به عوض ھمۀ آنھا گوشت خشک را عامل شيوع بيماری 

   معرفی می داری؟سرطان در افغانستان

با آن که ھرگز تو را نديده ام و اميدوارم ھرگز سروکارم نيز با تو نباشد، اين را به عنوان يک افغان برايت با صراحت 

  :افغانی، می نويسم 

زيرا به عوض آن که تأثير مخرب تجاوز و استعمال . اگر آدم احمقی نباشی، حتماً يک جاسوس کثيف استعمار می باشی

 امپرياليستی را در بروز و شيوع امراض خطرناک مسؤوالنه تحقيق نموده اعالم بداری، جھت دفاع از سالح ھای

  . عملکرد، استعمار، پای گوشت قاق را به ميان می کشی

صين خواستار شرکت در حاکميت نيز ل کرده و به اصطالح از موضع متخصسخنی ھم با آنھائی که در اين رشته تحصي

ان مسلکی شما حکم نمی نمايد تا جلو چنين چرندياتی ايستاده، نگذاريد تا فردی چون من که از می باشند، آيا وجد

  .دبرو" بھير"، با قياس و دليل به جنگ نوکرانی از قماش نمی داند چيز زيادیولوژی يب

  

  :يادداشت

-تخلص می نمايد" بھير" آخر داماد گلب الدين و طرف مذاکرۀ کرزی -را می شنيدم، " بھير"از مدتھا بود که تخلص 

امروز وقتی می خواستم . ھرچند معنای آن را نمی فھميدم مگر زحمت اين را به خود نمی دادم تا بروم و معنای آن بيابم

خالف تصور معنای لغت را نه در .  اول معنای آن را برای خود معلوم ننمايمذکر خيری از داکتر بنمايم، حيفم آمد

، به ناگزير دست کمک به طرف دوست عزيزم آقای "کامل و سخن"ھم در فرھنگھای يافتم و نه " فرھنگ معين"

شکايت تلقی نگردد وی ھم بعد از چند سقلمه و پيشانی ترشی به خاطر کم کاری من، سرانجام دراز نمودم، " موسوی"
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مۀ پشتو باشد، اميد کسی ھرگاه کل  : چنين معنا نمود۴۴۵٩  صفحۀ– جلد سوم - را به استناد لغتنامۀ دھخدا" ربھي"لغت 

  :ريشه و معنای آن را برايم بنويسد

  -  کون کته–بی ادبی معاف .  زن کالن سرين که وی را در رفتن دمه برافتد-١

 . آقای داکتر حق انتخاب از خودت– . ثمر درختی در ھند که در دباغی و صباغی به کار برند– ٢


