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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١٢ سپتمبر ٠٧
  

  "طويلۀ اورژانس"دعوا در 
  

 م را خوردچای صبحوقتی ، به مانند تمام آدم ھای معلول و متقاعد ھمسن و سال خودم، طبق معمول و عادت ھميشه

به طرف اتاق خواب ما که دريکی از گوشه ھای آن، کمپيوتر گرد و خاک گرفته ام قرار دارد رفته و آن را روشن 

 مجازی انترنيت با دوستان، آشنايان و ھموطنانم جھانغربت ، در واقعی در دنيای را نمودم، تا باز ھم روز ديگری 

ھميشه، در يک دست گيالس نيمه پر چای را داشتم و در دست ديگر، جائی باز ھم به مانند که  از آن .آغاز نمايم

ترموز را انتقال می دادم، شنيدم که سرقومندان اعلی باز ھم به مانند ھميشه، با صدای نجوا مانندی که می خواست 

  :من ھم بشنوم، گفت

  ". صاحب جديده، که مأمورش يک دقيقه دير نميکنهرخدا خير بته، آم"

آنقدر شنيده ام که اگر يک روز نشنوم، لحظه ای صبر می کنم تا نخست آن را شنيده بعداً دنبال کارم به اين کنايه را 

 شناس معلومدار هوظيف" مأمور"کمپيوتر و انترنيت است، "  صاحب جديدرآم" منظور خانم صاحب از . راه بيفتم

  .است که کسی به غير از من بوده نمی تواند

ھريک به  سال عمر دارد، ١٨که اکنون ھمه بزرگ شده و کوچکترين آنھا باالی ھا  بچه  آخر اين کار دليل دارد،

راستۀ خود صبح زود از خواب برخاسته، بعد از استحمام و خوردن چای صبح با ھمان سروصدا راھی کار و يا 

  .درسھايشان می شوند، در نتيجه من می مانم و خانم صاحب

، صاف و پوست کنده ر آنھائی بيايم که دروغ می گويند و دشمن خدا و رسول انداز شما چه پنھان نمی خواھم در قطا

می نويسم، حتا قبل از آن که مريض شده و شامل لطف تمام اعضای فاميل به خصوص خانم صاحب بگردم، آنھم به 

وص از وقتی صه خاجازه ندھد، در خانه چندان آدم کاری نبودم ببرايم ب گرم و سرد را آاندازه ای که دست زدن به 

 وجود دارد و نه ھم به آب کشيدن و يا آوردن آن و يا ی آمده ايم که نه به چوب شکستاندن ضرورتملک فرنگکه به 

تقريباً در کار خانه ھيچ حصه نمی گيرم، خانم صاحب ھم به ھيچ صورت نمی خواھد تا پای من به  ھم برف پاکی،

 بر ضرورت به آنجا سرزده ام، آنقدر خرابکاری از من سرزده است ، چون ھر باری که من بناآشپز خانه باز شود

  .خواھند شکستخود به خود که فکر می کند ھرگاه من از کنار ظرفھا بگذرم، آنھا 

 و خانم صاحب و جمع و جور کردن خانه بعد از عبور انم و کمپيوترمخوب با اين وضع روشن است که من می 

 مرد با ساليق مختلف زندگی می ۵ را به کار می برم، زيرا وقتی در يک خانه  من آگاھانه اين کلمه-لشکر مغول
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، خود د و تنھا يک زن، آنھم زن افغان که می خواھد تمام زندگی اش را فدای آسايش فرزندان و ھمسرش نمايدننماي

لشکر مغول استحاله به ز تنبل ھای زير زرد آلو گذشته و امی توانيد حدس بزنيد که آن جمع چگونه به مرور زمان 

 و ريخت لشکری که از ھرجا عبور می نمايند، به عوض خاک و خون آن لشکريان، بی نظمی، پراکندگی. می يابند

 در چنين حالتی است که آن ھمسر مھربان شايد به رسم طعنه و چه بسا به مثابۀ يک -و پاش در قفاء می گذارند

   .نوازش غير مستقيم آن جمله را به کار می برد

که در سن و را خوب از اين بحث که فکر می کنم زندگانی اکثر ما مردان افغان ساکن در غرب به خصوص آنھائی 

، ياد بگيريم که در کارخانه ھم مفيد ثابت شده به اميد آن که اندکی به خود آمدهباز گو می نمايد سال من قرار دارند، 

  :بال اصل مسألهشانه زير کار خانه بدھيم، می روم به دن" مردانه"

پيوتر کھنه ام که بی شباھت به موتر ھای سرويس روسی مربوط ملی بس قديم، نيست و بعد مبعد از روشن شدن ک

با چنان رسائی اعالم می دارد که ھمسايه ھا را از ھر چند دقيقه با صدا ھای خاصی گرم شدن و فعال شدن پکه اش 

ل، بعد از ختم مطالب و مقاالت پورتال، سری ھم زدم به برخی از ، نخست سری زدم به پورتامی توانند بشنوندھا 

مطمئن شدم که کسی يادی از غريب الغرباء نکرده  دارم، وقتی سايت ھائی که احتمالل نوازشم را از جانب آنھا

خدا لعنت کند چوچه ھای ". بی بی سی"است، سری زدم به سايت چوچه ھای شيطان در روی زمين يعنی سايت 

را  ھا خانم اسم را با نامی که باالی خود گذاشته اند، چه تا قبل از مشھور شدن اين نام لعنتی آدم می توانست شيطان 

پيوند بزند، مگر از وقتی که اينھا سر زبانھا " بی بی "و ده ھا نام ديگر با " رين، بی بی کو، بی بی گليبی بی ش"

" بی بی سی"بيايد، طرف می گويد من " بی بی"ز آن مکمل بعد از ، قبل ا ..." بی بی"افتاده اند تا به کسی بخواھی 

  .نيستم که ھر چيزی را شنيدم راست ودروغ به خورد خلق هللا بدھم

  :، يا بھتر است گفت دروغ خانۀ غرب، خبری توجھم را جلب نمود که در آن آمده بوددر سايت چوچه ھای شيطان

گويد اعضای  در وزارت تحصيالت عالی افغانستان میسسات تحصيالت عالی ؤمسعود ترشتوال، رئيس م«

 دانشگاه با او درگير شده و به او حمله ۀکميسيون امور فرھنگی و دينی مجلس نمايندگان، به دليل بحث بر سر کلم

  ».فزيکی کرده اند

 و چه بسا به ھمان دليل، يک حالت  از شما چه پنھان با وجود ھوش کمی که من دارموقتی خبر را تا آخر خواندم

چون خودم نه داکترم و نه ھم در آن رشته . دوگانه برايم دست داد، حالت سرور و حالت ترس آنھم ھم زمان

مورد چنين حالتی چيزی بنگارم، اما قول می دھم به کمک آنھائی که در چنين معلوماتی دارم، نمی خواھم زياد در 

در . ارند، مطلبی يا مستقيم و يا ھم غير مستقيم تھيه و خدمت تان تقديم دارم ی تحصيالت اختصاصی دئرشته ھا

ھرصورت سرور به خاطر آن که نفس مطالعۀ خبر که ايادی استعمار در درون دولت، دوباره به نشخوار مدفوع 

که اينک کفگير با د که ديگ توطئۀ استعمار به آخر رسيده اسالھا قبل خود پرداخته اند، اين خوشحالی را نويد می د

، می خواھد بازاريابی نمايد، اما ترس به خاطر آن که، باز ھم زمان جا به جائی مزدوران ته ديگی ھای سوخته

تش ، آذای تازه در دھن نوکران خود گذاشتهابۀ غرسيده و استعمار تصميم دارد از ھمين اکنون، آن تفاله ھا را به مث

 اخبار و ترس ناشی از آن زمانی اھميت می يابد که می بينيم جيره خوار ھا يت چنينجد. جديدی را شعله ور بسازند

  .در ھر دو طرف، بدون معطلی شيپور جنگ را زده، بارش گلوله از جانب طرفين آغاز می يابد

رئيس مؤسسات عالی وزارت تحصيالت عالی "  ووو- ارتجاع -مجلس نمايندگان استعمار"در ظاھر امر چند تن از 

کلمات " محصل"و " پوھنتون"اخذه قرار می دھند که چرا به جای کلمۀ ؤتعمراتی کابل را مورد مادارۀ مس
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 پاسخ می دھد، پاسخش مورد قبول قرار نمی گيرد، ،را به کار برده اند، فرد مورد پرسش" دانشجو"و " دانشگاه"

  .دست آندازی آغاز می يابد

را می خواھد بر ھمۀ مردم بقبوالند، اين " زور حق است"گ  در کشوری که استعمار در آن فرھنگذشته از اين که

مشق و تمرين " عوارض جانبی"مردن يکی دو نفر زياد مھم نيست، و می تواند از جملۀ حتا و ھا دست درازی نوع 

 پيشنھاد داد تا جھت رفع"  ارتجاع ووو–مجلس نمايندگان استعمار " ، می شود به اين افراددموکراسی به شمار بيايد

  .نامھای بی مسما برخورد نموده اند  بامعضله سری به گذشته ھای نچندان دور زده، ببينند، مردم چگونه

 از آنجائی که ما شاءهللا برخی ازدختران پوھنتون، چنان غليظ -  ھجری شمسی۵٠ دھۀ -  وقتی ما محصل بوديممثالً 

" فيشنتون"ردم به طعنه به عوض پوھنتون پيش آنھا نيرنگ می زد، م." ک. ک"و ." ب. ب"آرايش می نمودند که 

 پسوند بر آن نام گذاشته بودند و حتا به دنبال افتضاحات جنسی بين دختران پرچمی و ازدواج ھای مصلحتی بين آنھا

ی بانيز جمع می گرديد و يا عکس آن بنا بر ظرفيت تعميم پذيری پسوند مکانی زي" پچق"پشتو با کلمۀ " تون" زيبای

، چه می شود که حضرات و عليا مخدره  آن به مانندی ديگر زايش، نمايش، نشيمن، آسايش و ده ھا با"گاه" دری

 خونين و مالين ساختهرا  ھم بپرند و ھمديگر بر سر کلۀکه آن قبل از"  ارتجاع ووو- استعمار-مجلس نمايندگان"ھای 

ا به صورت معکوس مورد استفاده قرار بسازند، ھر دو کلمه ر" جھل گاه"و از دانشگاه " احمق تون"از پوھنتون 

  !!، جنگ و دعوا را خاتمه دھندبه کار برده" گاه پوه"و به جای دانشگاه " تون دانش" بدھند يعنی به جای پوھنتون

اين وطنفروشان بايد اين نکته را متوجه باشند مادامی که خود آنھا بر روی اسم رسمی قانون اساسيی که خود 

مجلس "، زير نام "شورای ملی"و يا " ولسی جرگه" ھمان قانون می دانند، به عوض قانونيت شان را مرھون

 -استعماری"با پسوند ھای، که نه تنھا چنين اسمی ھيچ نوع مبنای قانونی ندارد بلکه می شود آن را " نمايندگان

وان شکنی بين اقوام و صد ھای ديگر ترکيب نمود، عربده کشی نموده استخ" ارتجاعی، مرده گاوھا، وطنفروشھا وو

  .و مليت ھای با ھم برادر و برابر را دامن می زنند، ھر کس در ھر کجا ھر چه دلش خواست، می تواند انجام دھد

  !و اما کوتاه سخن

از تمام اين قضيه چنين پيداست که باز ھم استعمار می خواھد تنور جنگ زبانی را بين متکلمان اين ميھن بر 

، بر مبنای ضرب المثل برماست تا در چنين دامی نيفتاده. ا ھيمه و ھيزم خشک آن بگرداندافروخته و جوانان ما ر

  "اول بچه بيار بعد اسمش را شيردل خان بگذار: "معروف پشتو که گويند

گذاريم، بداريم بعداً بر آن نام بنخست کشور را از وجود بيگانگان پاک ساخته ھستی و تماميت ارضی آن را تضمين 

استعماری و ارتجاعی پاک سازی نموده بعد نامی بر آن خواھيم نتون و يا دانشگاه را از وجود جھل نخست پوھ

برای ما اين مھم نيست که مردم ما سرانجام کدام نامی را برآنھا خواھند گذاشت، مھم آن است که نخست آن . گذاشت

، شايد سازيمی بين ظرف و مظروف آن قايم را از خود ساخته و از زير سيطرۀ غير برھانيم و به تعقيب رابطۀ منطق

  ."گاه پوه" بگويند و يا "دانش تون"در آن زمان راستی مردم تصميم بگيرند که 

  

  
 

 


