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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١٢ اپريل ٠٧
  

  ! تب دارد مرگ نهامپرياليزمپول 
  

ا را  نوشته ھای من نيز خبا عرض سالم خدمت شما خوانندگان بردبار و با حوصله که حتا از خواندن سته نشده و آنھ

  :تا به آخر می خوانيد، بايد بنگارم

ا  و ھ ق رادي به يقين شما ھم مانند اين قلم خبر استعفای جناب شيخ االسالم حضرت صبغة هللا خان مجددی را از طري

ت معاشات  به منظور زيادشنيديد، اميدوارم به اين فکر نيفتاده باشيد که اين بار ھم به مانند دفعات قبل جناب مستطاب

م يافتاده است، زيرا اگر من و شما نمی دان"آقای کرزی"و شخص رئيس آن " دولت اسالمی افغانستان"به فکر تھديد 

دا"شخص  م " رنگ خ ا ھ دا"و ي ن خ ان "دي ر دربي ه اگ د ک ه نيکوئی می دان د خود ب ان صبغة هللا باش ه ھم د"ک  تأئي

ول خدائی د، کرزی در موقعيت راست گفته باش" استخاره از کرزی ده قب تخاره کنن فعلی خود حداقل برای شخص اس

قد علم نمايد که اگر چنان " ارادۀ خدا" هاستخاربه ھيچ وجه حق ندارد تا مقابل " رنگ خدا"را با خود دارد، در نتيجه 

  .کند و در ھمان موقع عزرائيل او را دريابد، بی ايمان از دنيا خواھد رفت

وده در نتيجه " رنگ خدا"تيد که چون از آن گذشته به اين فکر ھم نيف دن سپری نم مدتی را در غرب وحشی و بی تم

وم » اپريل-اپريل«با رسم  رور و مظل ھيد پ ديم ملت ش ل تق اه اپري ۀ جوک م ه مثاب غربی ھا آشنا شده و آن حرف را ب

ن مدت از ،علت چنين درخواستی از شما آن است. افغانستان نموده است ه در " نگ خدار" تا جائی که من طی اي ک

وده ام اوالً بسته رنگبازی دست شيطان چه که دست خدا را ھم از پشت  دا نم ناست، شناخت پي اره اي ر متحجر بيچ  ت

رد اثر گذاردویاز آن است که اقامت محدود در اين و يا آن کشور بر ا خود گي م ورواج آنھ ا رس دا -ه ب  واقعيت را خ

يعنی اسالم را گذاشته " گاو دوشی اش«ه وی اجازه نمی دھد تا به يک باره منافع مادی اش نيز ب  و در ثانی-می داند

  .به دنبال نخود سياه واتيکان روان شود

ناختم را از  ده و ش ه عقب برگردان رنگ "و اما برای اين که بفھميم اصل قضيه چه است، به ناگزير شما را با خود ب

  :کاری برای رضای خدا انجام داده باشمعملی،  چنين با  باشد، با شما بندگان خدا در ميان می گذارم"خدا

ا ۶ الی ۵برايتان قبالً نوشته ام که وقتی حدود  ه سنگی سرگ دوم ب وده و در کوت  سال داشتم، پدرم از پغمان کوچ نم

ه . ميل مسکن گزيديماتمام ف ا شمول در مکتبھمچنان برايتان نوشته ام ک وتکی" درس و سبق را ب ود ھ آغاز " محم

سۀ " قره قل"  بعد از ختم شرکتدر امتداد و در آن زمان مکتب ما در يک خانه کرائی . منمود ان "آنروزی و لي رحم
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 کنونی به طرف سايه رخ سرک موقعيت داشت درست مقابل تعمير مکتب به طرف آفتاب رخ سرک و بعد از "بابای

ه در آن لوکسی وجوده از ديد آنروزی ما ختم پارکک ده بوری يک عمارت يک منزل دگانی " حضرتھا" داشت ک زن

وز " و مسعود" غفار"با آن که با بچه ھای آن خانه ھمصنف نبودم اما نام يکی دو نفر شان را که . می نمودند باشد ھن

  . ھم به خاطر دارم

ه  ه ھای " صبغة هللا"کالنھا می گفتند که خانه به شخصی تعلق داشت موسوم ب ا برنام ه علت مخالفت ب ه ب  داوود"ک

انواده در مدت کوتاھی اقامت  بعد از تحمل صدراعظم" خان داری خ ه اساس روي زندان، با توبه نامه بيرون شده و ب

  .اش از افغانستان خارج شده است

ائی " قلعۀ جواد"بعد ھا وقتی از کوته سنگی به  وديم، از آنج ا کوچ نم صبح از آنھم در عقب باغ و مسجد حضرت ھ

و يا ھم کدام خروس زيبا، مؤذن مسجد حضرت ھا انجام " شماته دار" عوض ساعت ھای خواب بيدار کردن ما را به

وده"خوش"با آواز  بار ۵روزانه  ساعت ٢۴می داد و اين او بود که ظرف   و  خودش گذشت زمان را به ما اعالم نم

ادت يافت پنبه ھای خواب غفلت را در گوشھايمان عميقتر فرو می برد، به عالوۀ آن که آشنائی ام با  انواده زي ام خ تم

دا" زياد يافتم، شناختم از ۴٢٠و الحق در بين شان از آدم ھای خوب تا يلدنگ و  ر شده، متوجه " رنگ خ اد ت ز زي ني

  .گرديدم که تمام خانواده از وی چندان دل خوشی ندارند

ر"لعۀ حضرتھا يعنی شخص ی نبودم تا از بزرگ خانواده در قبا آن که من در سن و سال ااب ه در کل " ايھم جان آغ ک

ه شمار می رود جالدان مسکویآدم بدی نبود و در نھايت ھم از جمع قربانيان استبداد و استعمار نوکران روس و   ب

ا رفت و و بايد  از ھمين سبب ھم که شده احترامش را حفظ نمود؛ چيزی بپرسم و راجع به وی معلومات اخذ بدارم ام

م  ویمنزلتی را که پدرم نزدآمد دايمی ام به مسجد و قرب و  ا دورادور بفھم  داشت، امکان آن را مساعد می ساخت ت

  .رنگبازی اش با خدا و بندگانش ناراحت و ناراض اندبه خاطر " رنگ خدا"که خانواده از 

ده از  ع گردي ع و قم اين شناخت وقتی بيشترنھادينه شد که خانوادۀ حضرتھا در يک ضربت به وسيلۀ نوکران روس قل

قکهاز آن خانواده د و زن نابود و آواره گرديدند، در آن زمان کسانی مر د خل رچم- از چنگ رژيم خونريز بان  جان پ

 برده بودند، صرف نظر از آن که آن جنايت را برخاسته از ذات و سرشت رژيم کودتا معرفی می نمودند، سالمتبه 

  . بی تأثير نمی دانستند"خاندان حضرت"را نيز در مرگ زودرس " رنگ خدا"رنگبازی ھای 

ان حاکميت " کاله"بعد ھا وقتی  مھاجرت برسرم رفت و به اميد راه يافتن به بھشت موعود از دوزخ اول که کابل زم

قيادت برادرن مسلمان رسيدم، متوجه شدم که نه تنھا ھر آنچه تحت  پشاور در باند خلق و پرچم باشد به اسفل السافلين

ھبران تنظيمھا شنيده بودم درست بود، بلکه تمام شنيدگی ھا مشتی بود از خروار واقعيت در داخل کشور به ارتباط ر

  .زشتی که جميع رھبران بدان متصف بودند

ه طرف  ما را ب ار ھای ديگر و تنھاتوجه ش ار و ب دا"ھرگاه تمرکز روی ساير رھبران را بگذارم برای ب " رنگ خ

  :جلب نمايم، می توانم بنويسم

زدور ۀمتمام آنچه را ھ  ما به نام فساد اداری، ارتشاء، دزدی، تجاوز به عنف، ھمخوابگی با صغير و کبير، روحيۀ م

ای موسوی ...  نوکر صفتی، چاکری برای استعمار و و منشی و زم آق ۀ دوست عزي ه گفت ه ادارۀ کرزی و ب ادارۀ "ب

دانجا در پشاور کش" رنگ خدا"نسبت می دھيم، تخم تمام آنھا در دفتر " مستعمراتی ل ب ر کاب سلط ب ا ت ت شده و بعداً ب

  :چه. انتقال يافته است

دند و در ر در تابستان از گرمی پوست می دادر حالی که بندگان خدا در زير خيمه ھای پاره در دور و بر ھمان پشاو

شاور" رنگ خدا"زمستان از سردی و سينه بغل می مردند، تعمير اشرافی  ه در جھانگير آباد پ ه ، طعن  زده از چينب
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وده است،  رای آخرت وعده نم دا ب ه خ رنگ "خدم و حشم گرفته تا غذا ھای مطبوع و امکانات لوکس، بھشتی را ک

  . به وجود آورده بود بر روی زمين در ھمان زمان" خدا

م شدن چک  ستان از جيب ۵٠داستان گ ری کمک پاک ون دال دا" ميلي ال " رنگ خ اه نقش دالل انتق رای دو م ی ب وقت

ما را درد سر تامعروفتر از آن است، خلق و پرچم و اخوان به وی واگذار شده بود، ن قدرت بي ا ذکر آن ش  بخواھم ب

ه "آسمان قر کرد و زمين تر"درآغاز دھۀ نود که به گفتۀ مردم کابل. بدھم نيدم ک يدم، ش ان رس ه الم رنگ "و من ھم ب

اي-در دنمارک" خدا م ش م  برخی ھا می گفتند در ناروی، چه می دان اه و -يشھردور دد ھ ام ج ا گذشتن از تم ده ب  آم

  . اقامت دارد،ه بودليون دالر به صورت نقد خريداری شد مي۵ شخصی که به مبلغ محقرخالل در يک خانۀ 

ه " رنگ خدا"اوج داستان زمانی است که شنيدم  م عصمت ک ادخواھرش معل به رنگبازی خاتمه نداده و از طريق دام

  . ، به جذب و جمع جوانان به غرض دست يابی مجدد به قدرت استی نموداو ھم در المان زندگی م

دا"ھمين کار تدارکاتی می گذشت و  در ظاھر با ٩٠تاجائی که می دانم تمام دھۀ  رين دغدغۀ خاطری " رنگ خ کمت

ه گز ر وی  را از راھی ک ايش فق ا نم ده از جھت قوت و اليموت خود و فرزندانش نداشت و شيطان ھم نميتوانست ب ي

  . بود، برگرداند

ار مغز نزد خدا مستجاب شده، خشم خدا از "رنگ خدا"سرانجام دعا ھا و چله نشينی ھای  ار و م ا ت در شده ب  بوش ب

ای  اختن رقب دا"س ر" رنگ خ ه علفچ دد وی را ب شت مج ان برگ يری"امک او ش ا  "گ ران م د و وي يھن در بن ی م يعن

ه نکرد، در از آن تاريخ تا به امر. ساختمساعد افغانستان  ود ک ا ب ازی ھ اره چه رنگب ن بيچ وز ھمۀ ما شاھديم که اي

  . کجا بود که خود را نفروخت و اگر خريداری برای خودش پيدا نشد، قرآن را نفروخت

شيده و " راه خدا"ھم حق دارد بعد از اينھمه خدمات مخلصانه در " رنگ خدا"از ديد من سرانجام  ه خود اندي اندکی ب

ر " رنگ خدا"به عبارت رساتر، . ان بھره بردن از آنچه را به دست آورده برايش فراھم نمايدضمن حفظ جان امک اگ

ه  اد گرفت انی ي شته شدن رب ی ک از جانبی ھمان روباھی را مانند است که تقسيم عادالنه را بعد از کندن کلۀ گرگ يعن

د ال ان ج در م ه زحمت و رن د از تحمل اينھم د بع وزی و وجدان فروشی، وقت آن را است از جانب ديگر می خواھ

وال ب ا از آن ام د ت ارروزبياب وده چھ تفاده نم ود اس ع خ ا ه نف ه ب رگ و مواجھ وف از م ساس خ دون اح دگی را ب  زن

  . در برزخ و دوزخ، در ھمين دنيا با خوشی سپری نمايدگرزھای آتشين

ا ود، آن بيچ د مراعات نم االخره نوبت را باي د ب م باش ه ھ يای باب ر آس دوخت، آخر اگ ال ان شيد، م ه زحمت ک ره آنھم

صميم  ه ت ن است ک رای چه؟ اي سلمين"روسياھی دنيا و آخرت را خريد، آخر ب ر م ی ام ام " ول ه از تم ه گرفت را بھان

  .کارھا و وظايفش استعفاء می دھد

د " رنگ خدا"يگانه چيزی را که  تعفاء در دنيای رنگ و دغل نمی داند و يا نمی خواھد بداند، که نه مرجع تأئي آن اس

ضه را  د عري د نخست باي تعفاء دھ ايش اس د از کارھ ی خواھ تی م ه راس ر ب ع رد آن، اگ م مرج ه ھ رزی است و ن ک

عنوانی کاخ سفيد بنويسد و در ثانی بايد اين نکته را بپذيرد که طرف مقابلش ھم شلغم نيست که ھرچه او بگويد ھمان 

اداران و خالق. را قبول کند د اسی اش يان سبايد بپذيرد که اگر ب ه خواھ تعفاء پذيرفت د، اس افی بدانن مدت خدمتش را ک

د گماشت ار خواھن ه ک م اورا ب از ھ د فراموش . شد، در غير آن اگر خود را از چند پارگی تير ، منفجر ھم کند، ب نباي

  ! تب دارد مرگ نهامپرياليزمکند پول 

 


