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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۴ مارچ ١٢
  

  !!يک شکم طفل، يک شکم بوجی دالر؟؟
  

 به مثابۀ داد وستد بارتری بلنمی دانم در کجا خوانده ام که انسانھا با محيط اجتماعی و طبيعی خود در يک مناسبات متقا

 اثر می گذارد، به ھمان اندازه، گاھی  اشکه خود بر محيط اجتماعی و طبيعیای دارد، يعنی به ھمان اندازه قرار گونه 

کم و زمانی ھم بيشتر از آنھا تأثير پذيرفته، نمی تواند خود را از آن  مناسباتی که در آن قرار گرفته، بی نياز و تأثير 

اين مناسبات متقابل و حد تأثير گذاری و تأثير پذيری ھر انسان به محيط اجتماعی و طبيعی آن کامالً  و . بسازدناپذير 

 تناسب رشد تأثير گذاری بيشتر می جسمی افراد؛ فرايندی که به -مستقيماً متناسب است با سطح درک و رشد روانی 

ت اول باقی می ماند، بلکه با مغلق شدن پديده ھا و تشديد ناتوانی شود در غير آن ميزان تأثير پذيری نه تنھا به ھمان حال

  .انسان، تأثير پذيری نيز فزونی می يابد

 ديده می اگر صحبت را از گپ ھای کالن اندکی پائين آورده به زندگی شخص خودم و به ميليونھا چون من، بپردازم

 در جامعۀ ما وجود داشته اند که ما خواسته و يا نا -  زشت خوب و يا- توانيم که برخی از مفاھيم، رسم و رواجھا، عادات

خواسته حتا بدون آن که به آن باور داشته باشيم، بر ھمان مبنا حرکات اجتماعی خويش را عيار ساخته يا نخواسته و يا 

يعنی وقتی . ؛ مناسبات زنده ھا با مرده ھاست آن طلسم نجات دھيم، يکی از آن مواردازھم نتوانسته ايم، خويش را 

را خواند، کسی نمی خواھد در باره اش » "ميری يار شب به خير" و خدا حافظیغزل «انسانی مرد و به اصطالح 

مرده را بايد با دعای خير بدرقه «، »پشت مرده حرف زدن خوب نيست«مثل صحبتی نمايد؛ چه موجوديت دو ضرب ال

تی مردند، يک شبه از موضوع قضاوت افراد چنان رھائی بيابند و ده ھا وجيزۀ مشابه، باعث می گردد تا افراد وق» نمود

من ھم که .  مداح و واصف آنھا مبدل می گردنده، خود ب»جرم غيبت پشت مرده«که حتا برخی ھا، جھت جلوگيری از 

واھم ، چه بخواھم چه ھم نخبه مانند شما ھموطن تحت تأثير ھمين فرھنگ بزرگ شده، مکتب رفته، اندکی باسواد شده ام

مارشال «تا حال نتوانسته ام خود را از قيد چنين توصيه ھائی رھا نمايم؛ مگر با وجود آن دلم می خواھد راجع به 

، اميدوارم تبعيت از سنت ھای جامعه، باعث نگردد تا مشتی  نمی گويم گور در گور، بلکه متوفا اندکی بنويسم»صاحب

 در و چوکره ھای درباراند حسين در وجود پنير ھالندی ، از قماش ب» صاحبمارشال«ميھن فروش و ھمکاسۀ 

را از زراد خانۀ مکر و رياء و بھتان و تھمت شان بر من حواله » جناب مارشال صاحب« اتھام حمايت از انجوئيزم، 

  .بدارند

رشال ما« خاستگاه طبقاتی چون نبايد در عقب مرده حرف بد زد، من ھم به تأسی از ھمين حرف، صحبتم را نخست از

  . آغاز می نمايم»صاحب
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، يک مالی عادی در ولسوالی »مارشال صاحب«، پدر  بر می آيدتا جائی که از فلمی که تلويزيون طلوع نشان داد

مال خودمم از «با تسبيح ورد مالئی در قد و قامت ده ھا ھزار مفت خور ديگر که روز ھزار بار . پنجشير بوده است

در فلم به . به دربار خدايش التجاء می نمود، تا مگر رزق وی را فزونی ببخشدا ر» خودم، مال مردم ھم از خودم

. چگونه بايد بوده باشد» فرزند برومند خانواده به جاه و جالل «روشنی ديده می شود که وضعيت آن خانه قبل از رسيدن

شان، مقايسه می نمائيم، می و برداران به جان برابر » مارشال صاحب«وقتی آن خاستگاه را با موقف طبقاتی فعلی 

د، چقدر درب نبرای رسيدن به چنين تنعمی، به چه ميزان بابد زحمت را متقبل شده باش» جناب مارشال صاحب«بينيم که

اد بوت را پيش پای صاحبش گذاشته و به چه اندازه سروگردن را بايد دد، به چه تعنھر کس و ناکس را تک تک زده باش

  .دن اين زندگانی کنونی رسيده باشبهد، تا نکوتاه نموده باش

برای بريدن از » مارشال صاحب«خالف کسانی که فکر می کنند، نه قمچين خدا صدا دارد و نه دادخدا حساب، بيچاره 

زندگانی ديروز و رسيدن به زندگانی کنونی زحمات زيادی را قبول نموده اند، که در ذيل به چند نکتۀ آن اشاره می 

  :نمائيم

ن جوانی وقتی ساير جوانھای وطن تفنگھای شان را به شانه انداخته و زير عنوان دفاع از وطن، دفاع از در عنفوا

آزادی انسانھای آن، راندن دشمن اجنبی و اشغالگران روسی و نوکران شان، غرق در غرور ميھنپرساتۀ شان بودند، 

، و انجام اعمال شنيعی که برای ھيچ فردی يب نج–با رفتن در خاد دولت دست نشاندۀ ببرک » مارشال صاحب«بيچاره 

 چاکری ازنه آبرو می گذارد و نه ھم حيثيت و اعتبار، از شيطانی و خبر چينی گرفته تا کشتن و بستن جوانان وطن، 

، می بايست چنان رنجی را تحمل نموده باشد، که ھيچ فرد وطنپرستی با تمام روسھا گرفته، تا غالمی مزدورانش

  .ر نيست، فقط شمه ای آن را تحمل نمايد ادعاھايش قاد

پنجشير انتقال می يابد، ھر بر مبنای انجام وظيفه از شھر کابل به »  جناب مارشال صاحب«به دنبال اين مرحله وقتی 

ارشد احمد شاه مسعود يعنی «چند از لحاظ زمانی اين انتقال زمانی صورت می گيرد که جبھۀ پنجشير تحت فرماندھی 

 نيز »ارشد الخاينين« امضاء نموده و روحيۀ روسپرستی کمتر از ارگ ببرک در قرار گاه دادبا روسھا قرار» الخاينين

، که چرا اينک آمده و چرا زودتر به از ھمان آغاز به چه ميزان بايد سرکوفت و تحقير را تحمل نموده باشدبا آنھم نبود 

» مارشال صاحب«عنه آميز را فقط کسانی می توانند درک نمايند که به مانند معنای اين برخورد ط. آنھا نپيوسته است

 زده گريخت، از فرط غيرت »چو« که وقتی سگش در جريان جنگ »غيرتی« داشته باشند، »غيرت«ھنوز يک جو 

زان وقتی خودش مورد توھين قرار می گيرد، به چه مي» غيرتی«حال فردی با چنين . سگ گريختگی را به مرمی بست

  . اجرای وظيفه نمايد»ارشد الخاينين« معاون مقام در و از جان گذشتگی نشان دھد تا تحملبايد از خود، 

» ارشد الخاينين« پرچمی ھا متحد –ھم خلقی » مارشال صاحب«از بخت بد » غيرتی«منتھا برای نشان دادن چنين 

نمی توانست، » مارشال صاحب«ت و اشقرار د در دست روس اشغالگر »ارشد الخاينين«گرديده و ھم زنجير قالدۀ 

 نشان بدھد، ھمين توانائی و شجاعت م در روياروئی با آنھا به مردشخصيت مبارزاتی و شجاعت بی نظير شان را

بود که بيھراس از آينده، شجاعتش را در کشتن مردم بيگناه و تاراج دار وندار باشندگان ولسوالی » مارشال صاحب«

 از ديگری چيزی کم  يک، نشان داده در بين جمعی جالد که ھيچ واليات قندوز، تخار و بدخشانھای اطراف پنجشيرو

 طبعش، او را در »مناعت«نداشتند، چنان بدرخشد که نه تنھا يک سرو گردن از سايران باال تر به حساب آيد، بلکه 

  . وی مبدل بسازد»نصب العين«به را  نيز رنج داده، رسيدن به جايگاه وی »ارشد الخاينين«دنباله روی از 

وقتی می پذيريم که خون ناحق چه عذاب وجدانی را برای قاتل در قفاء دارد، بايد اين شجاعت را نيز  داشته باشيم و 

، ندبا آنھمه قتل و قتالی که انجام دادند، آنھمه دزدی و غارتی که مرتکب شد» جناب مارشال صاحب«اعتراف نمائيم که 

د از نانجام دا...  پاکی که برای رسيدن به قدرت، برای افغان، روس، عرب، عجم، امريکا، انگليس وآنھمه کرنش و بوت
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چه روحيه و مقاومت قياس ناپذيری برخوردار بوده اند، که چنان عذابی نه تنھا ايشان را از پای نينداخت، بلکه حرص و 

  .را در ريختن خون تشديد نيز نمود آز شان

نج و تعب و غرق در خون و خونريزی در ھمانجا خاتمه نيافته، وقتی جنابشان بعد از سقوط اين زندگانی پر از ر

 جالد خاد، به تحکيم بنای قدرت ربانی و مسعود در دولت اسالمی به ،حاکميت مزدوران روس از چوکی داکتر نجيب

ارت خانه و اموال دولتی و کار آغاز نمودند و به دنبال آن به صورت سيستماتيک در چور و ويرانی شھر کابل، غ

را خورده و » مزاری قاتل« مارشال صاحبان يعنی ان عقيدتی و کشتار بيدريغ مردم افشار که فريب برادرشخصی مردم

به نمايش گذاشتند، کار  و سفاکی شان را!!گاه نجات دھند، شطارت، شجاعتودند به موقع خود را از آن کشتارنتوانسته ب

ھر کسی از سنخ من و تو بتواند تحمل نمايد، بلکه برای تحمل چنان رنجی می بايست پارچه ساده ای نبود که آن را 

و شقاوتی به اندازۀ اليتناھی به جای وجدان، در وجود انسان، موجود می بود تا کسی بتواند چنان سنگی به جای قلب 

برای ينه چيزی کم نداشتند، بلکه نه تنھا در زم» مارشال صاحب«چيزی که خوشبختانه . تحمل نمايدرا ی ئاھصحنه 

  .نسل ھای بعدی شان نيز می تواند ميراثی بس عظيم به شمار بيايد

 فداکاری، تحمل رنج و مشقت برای رسيدن به مقامی که در آن فوت نمود، به ھمين چيز ھا که نوشتم خالصه ،جانبازی

نجام داد، با حملۀ امريکای جھانخوار و به آتش نمی شود بلکه بعد از آمدن طالبان و کشت و کشتاری که در آن ساحه ا

در پيشاپيش قوای اشغالگر » ارشد الخاينين«منتھا اين بار به جای » مارشال صاحب«يک بار ديگر کشيدن مام ميھن، 

آسياب قرار گرفته، زير نام مبارزه عليه تروريزم و طالب، تا دستش رسيد خون خلق پشتون را ريخته از خون آنھا 

  . را به حرکت در آورد استعمار

و از آن زمان تا اينک بدون کمترين درنگی، با ھمان شطارت دوران صباوت، در خدمت اشغالگران امريکائی قرار 

 ثبت کتيبۀ خارائين را مشاھده نموده، ميزان صبر و مقاومت شان را در تحمل شدايد روز گارگرفته، تمام جنايات آنھا 

  تاريخ نمودند

  

  :يادداشت

موده و خالق داد، می خواھد بر وی تھمت ببندد، لطف اين راه دشوار را نپي» مارشال صاحب« که فکر می کنند، کسانی

در جمع ميلياردر ھای افغان وی نموده بفرمايد، با در نظرداشت نان مالئی پدرش و آن خانۀ کدلی، اينک وقتی خانواده 

  به شمار می آيند، اينھمه پول را از کجا آورده اند؟؟

می آورده و يک شکم بوجی دالر و ما نمی اوالد آدم به دنيا ماشين چاپ نوت در قالب صاحب، يک شکم نکند ھمسر مال

  !!دانستيم؟؟


