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  مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۴ نومبر ٠٧

  

  »...بز بچيم، بزبچيم، ای ارواح پدرته«
پشت لب سياه نکرده «ا آنزمان  سال نداشتم و به گفتۀ مردم ت١٣ - ١٢سالھا قبل يعنی حدود نيم قرن پيش، وقتی بيش از 

به مانند تمام ھم سن و سالھا با اندکی تفاوت ناشی از انضباط برادر بزرگترم به مثابۀ مانعی در استفاده از تمام » بودم

توپ دنده، فوتبال اکثراً با توپ ھفت «آزاديھايم، من ھم گاه و بيگاه در کوچه برآمده، اجازه داشتم تا در بازی ھائی مانند 

  .و از ھمين قبيل بازی ھای بی مصرف و مفيد شرکت نمايم» وسته و گاھی ھم با توپ لته ئی، يخ مالکپ

وجود داشت که کمتر به » اسلم بچۀ قدوس«در ھمان زمان در کوچۀ ما چند ھمسن و سال ديگر ما نيز به سرکردگی 

ود که گاھگاھی بين پسر ھای کوچۀ ما با بازی ھای ما عالقه می گرفتند، وجه مشترک آنھا با ما شرکت در جنگھائی ب

ھرچند آنھا نيز در آغاز از طرف پدران شان به مکتب شامل شده بودند مگر . پسران ساير کوچه ھا صورت می گرفت

عالقۀ خودشان به مکتب و درس خواندن در بطن سيستم آموزشی نامناسب باعث شده بود، تا ھريک از آنھا بعد از يکی 

 زندگی خاص خود را - اکثراً قصاب بچه بودند–داحافظی نموده، با اشتغال به ھمان کسب پدری دوسال، با مکتب خ

  .داشته باشند

خالف ما که با بازيھای مفت و بدون پول، وقت کشی می نموديم، آنھا اکثراً با جيب ھای پر از پول ھای فلزی بين ھم 

ھريک از آنھا گويا از . خ ھمديگر و ما ھا می کشيدندنموده، مھارت ھای شان را بر ر» قوتکان«، و يا »شيرو خط«

  .  می نشست» خط«و يا » شير«خاص خود بود، که به فرمانش » پيسۀ دست«خود دارای 

فلزی که » پنجی«ھميشه از يک » شير و خط«که نوشتم تقريباً سردستۀ مکتب گريز ھا به شمار می رفت، حين » اسلم«

  . استفاده می نمود» پيسۀ دست« پادشاه وقت افغانستان قرار داشت، به مثابۀ »ظاھر بابای کرزی«يک طرف آن عکس 

و حرفھائی که می زد، می » شير و خط«در جريان » اسلم«آنچه باعث آن يادآوری گرديده، توجه به چگونگی بازی 

يدن به زمين و نشستن آن به به محض آن که پول را باال می انداخت، تا رس» اسلم«. باشد به اميد آن که باز ھم به کار آيد

برای » ...کل بچيم، کل بچيم، کل بچيم «: يک رخ، يک صدا و بدون آن که نفس بگيرد، اين دو کلمه را تکرار می کرد

» کل بچيم«موی نداشت، بايد گفت که منظور از » بابای کرزی«آنھائی که در آن زمان نبودند و نمی دانند که سر 

عکس العمل » اسلم« که پول به زمين ثابت می ماند و نتيجۀ بازی معين می شد، باز ھم به محض آن. شخص پادشاه بود

دوگانۀ ھميشگی خود را تبارز می داد، يعنی ھرگاه نتيجه مطابق ميلش می بود و وی را برنده می ساخت، به تعريف از 

و اما زمانی که می » .. و شوم کل بادار جارتبيشک کل بچيم، چشمه ته صدقه کل بچيم، «: کل پرداخته می گفت

  »بچه کور... ارواح پدرته« :باخت، بھترين نوازشش به استقامت کل چنين بود
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*****  

فکر می کنم در ماه اگست ھمين سال بود که پخش يک خبر، توجھم را به مثابۀ اشکال مبارزۀ منفی و ابراز نفرت عليه 

، يک نوع کاغذ تشناب »والديمير پوتين«خالفان اوکراينی خبر حکايت از آن داشت که گويا م. کسی به خود جلب نمود

را به بازار جزيرۀ کريميه و برخی از مناطق روس زبان اوکراين، وارد فروش نموده بودند که بر روی کاغذ، حرف 

»V « نزد را » پوتين«است، بر آن چاپ شده بود و بدان وسيله خواسته بودند، جايگاه » والديمير«که سرآغاز نام پوتين

  .وطنپرستان اوکراينی مشخص بسازند

*****  

 آمدهاز کابل فرستاده بودند، » عبدهللا امينی«در گزارشی که شش روز قبل يعنی اول نومبر ھمکار عزيز پورتال آقای 

پيشنھاد داده است، تا به مثابۀ بزرگداشت درست و واقعی از » احمد شاه مسعود«برادر » احمد ولی مسعود«بود که 

 زيرا اين کمال بی حرمتی .نمانددولت افغانستان عکس مقبرۀ وی را بر نوتھای جديد افغانستان چاپ » اه مسعوداحمدش«

و برخی  از مناطق مھم تاريخی ديگر در روی بانکنوت ھای » احمدشاه بابا«است که عکس مقبرۀ » مسعود«به 

  .نه» احمدشاه مسعود«افغانستان وجود داشته باشد و از 

*****  

در ذھنم تداعی نموده » پوتين«از شما چه پنھان خواندن اين پيشنھاد، به يک باره عکس العمل اوکراينی ھا را نسبت به 

تجليل به عمل آمده باشد و ھم به آيات قرآن کدام » قھرمان ملی منتخب استعمار«و مرا برآن داشت تا برای آن که ھم از 

از بدن دور  رابا آن نجاست » قھرمان ملی منتخب استعمار«ميليونھا دشمن بی احترامی صورت نگيرد، تا مبادا يکی از 

» اسلم بچه قدوس«در ھمين فکر بودم که . وطندار ما بيندازد، راه حلی پيدا نمايم» سياف«نموده، گردنش را زير سيف 

در ذھنم شکل »  ولی مسعوداحمد«گفتن ھايش به يادم آمد، در نتيجه اين پيشنھاد به مثابۀ بديل پيشنھاد » کل بچيم«و 

گرفت، من آن را بيان می دارم، اين که کسی آن را عملی می کند و يا خير، به من مربوط نيست، زيرا من وظيفۀ 

  .انجام داده ام» امر به معروف« خويش را در» شرعی«

  : بخش است٣پيشنھاد در کل دارای 

ک طرف پول فلزی افغانستان، يک عکس بسيار زيبا و ، به ي»بابای کرزی«بخش اول آن است که به تقليد از دورۀ 

حدود آن بايد . را ضرب بزنند، پنج افغانيگی، ده افغانيگی،  و يا بزرگتر از آن» قھرمان ملی منتخب استعمار«قشنگ 

قھرمان ملی منتخب «تا گذشته از بزرگ ساالنی که قصد ادای احترام به . متناسب با درجۀ انفالسيون انتخاب بگردد

را دارند، از ھمين اکنون از طريق خردساالن و جوانان، نسل ھای آينده نيز با وی شناسائی حاصل نموده، » ستعمارا

ھميشه ياد او را زنده داشته باشند، » ...بز بچيم، بز بچيم«نيز با استفاده از کلمات » شيرو خط«حين بازی با آن ھنگام 

  . نيز بر شأن وی می افزايدمعلومدار است که وقت برد و باخت، کلمات بعدی

  :دومين مکمل در پيشنھاد کنونی چنين است

 کاری می شود، وقتی عکس يک قبری آنھم با طيف دشمنانی کندنما می دانيم که اکثراً بر روی سنگ قبر، آيات قرآن 

رد که کس و چاپ شود، ھميشه اين خطر وجود دا» استعمارقھرمان ملی منتخب «به بزرگی يک ملت عليه فردی مانند 

 ھزار کشتۀ دست اين قھرمان استعمار ساخته، از نوت چاپ شده به مثابۀ کاغذ تشناب استفاده ۶٠يا کسانی از بقايای 

متن » مسعود«لذا پيشنھاد می نمايم به جای عکس مقبرۀ . نموده، ھم خود را گناھکار بسازد و ھم جيب ديگران را آلوده

ه سند فروش ميھن است، در يک طرف نوت ھای آينده چاپ شود، تا اگر کسی احياناً قرارداد و توافقنامۀ وی با روسھا ک

  .سازد، الاقل خود را گناھکار نساخته باشد» گوه آلود«را بعد از مرگش » مسعود«می خواست چھره و دھان 

  :سومين بخش پيشنھاد چنين است
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 که نھاد ھای استخباراتی شرق و غرب به ھرگاه از پول ھای سرقت شده و غارت شورای نظار و ھمچنان از مزدی

 و غنیپرداخته، چيزی باقی مانده باشد، که به يقين مانده است، در اين شرايطی که ھم » قھرمان ملی استعمار ساخته«

ساخته شود، زيرا » کلوخ استنجاء«زياد حرف می زنند، بايد يک فابريکۀ توليد » اقتصاد توليد محور« از عبدهللاھم 

 آن که چنين فابريکه ای در افغانستان وجود ندارد، در سراسر جھان نيز بی رقيب بوده، اشتھار جھانی اش را گذشته از

  .در تمام جھات آن کلوخ ھا، شھرۀ آفاق بسازد» مسعود«نيز می تواند با تاپۀ عکس 

» مسعود«وس برادران به نظر من مجموع اين پيشنھادات به مثابۀ يک واحد کل، می تواند گذشته از ارضای ھوا و ھ

باز ھم جوی ھای پول را به طرف آنھا روان نمايد، زيرا گذشته از مردم عادی پيرو مذھب حنفی، که فکر می کنند بدون 

قھرمان ملی استعمار «کلوخ آنجای شان پاک نمی شود، به ده ھا ميليون افغان و انسان آزادۀ ساير کشور ھا که از 

  .خودم از اولين ھا می باشم. ند، در جمع خريداران آن کلوخ صف خواھند بستنفرت طبقاتی و ملی دار» ساخته

  

  

  
  


