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 22/07/2018         املیآر یداكتر مصطف

 ل ملت افغانیاز فرهنگ اص ینمونه ا

 شودین خالصه میخواهم آنرا به نشر بسپارم چنیكه م یلیدال

با صالبت   ییمردم ما را كه پشتوانه ها یاجتماع یفرهنگ و ارزش هابا بازگو كردن آن خاطره، اخالق خاص،  -1

 .ر آورده باشمیما هستند به تصو یبقا یر و هندوكش برایپام یها یچون كوه ها

نبوده و نحوه  یچ صورت استثنائیمكرر حوادث  كه در وطن ما رخ داده به ه ینأ در طوفان هایقیسرگزشت من  -2

 .ه خواهد بودن درامه تكرار شدیگر عید یها

 

 

 

 ن شما و خاطره ام.یا

 .دیینمایخواندن آن وقف م یتانرا برا ینكه وقت گرانبهایاز یامتنان قبل

 

ث ی، به كابل بازگشتم و به ح1977و اخذ  تخصص در رشته چشم از انگلستان در سال  یالت عالیبعد از ختم تحص

 .دمیگرددر شفاخانه نور كابل مقرر  Team Leader ایس یشف سرو

 .ا انقالب نامنهاد و منحوس خلق و پرچم رخ دادیشش ماه از رجعتم نگزشته بود كه فتنهء هفت ثور 

 یاسیس یتبورویك عضو مهم پولیده بود یها غلط یانم كه به جبهه چپیاز آشنا یكی یبود كه روز 1978در اواخر سال 

 .نه چشم نزدم آوردیمعا یكرده و برا یرا همراه

 ره و سلوكیغلو و ت یكرد، با قد بلند، بروت هایتعارفات مروجه، شخص مذكور كه در حدود چهل ساله جلوه مبعد از 

 :ن آغاز كردینه چشم چنیمعا یخته با غرور، علت آمدن خودرا برایآم

از چشمانم پرده  یكیبودم كه چند سال بعد  یدر رشته نظام یالت عالیداكتر صاحب، من در مسكو مصروف تحص

 (شودیاد مید یآب مروار ی/فارسیدر زبان در cataract ایپرده ) دا كریپ cataract یاد یسف
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 3از 2

  Lense ایصورت گرفت و عدسه  cataract اتیمودرن، عمل یاز شفاخانه ها یكین چشم در یز متخصصینظر به تجو

 .وند كردندیدر چشمم پ یمصنوع

 .نمیب یز را غبار آلود میهمه چگرم پرده ظهور كرده و یدوام داد كه حاال در چشم د یو

م یبرا قیك تصدیم تا ینمایست، داكتر صاحب از شما خواهش میسر نیفعأل در افغانستان م یچون غرس عدسه مصنوع

 .وت مسكو انجام شودیتیگر من در همان انستیات چشم دید تا عملیلطف كن

 .ص شدیتشخ ین قابل جراحشا  cataractكروسكوب، یر ماینه زیخواهش شان مدلل بود، بعد از معا

ر قابل ید عوارض غیدارد سبب تول یگرش عدسه مصنوعیكه چشم دیبدون غرس عدسه، در حال cataract اتیعمل

 .شود ید میتحمل د

 .ده شده بودیدر آن گنجان یاقناع كننده ا یش نوشتم كه دالئل طبیبرا یقیتصد

 .دولت عازم مسكو شد د و با مصرفیمختلف منظور گرد یته هایاز طرف كم یق ویتصد

 

** ** ** 

كرد كه  یشان با من سرگوشیپر یمایدفترم با س ۀادیت مصروف بودم پیك  نهاینیدر كل یشت و روزذگ یچند هفته ا

را جست و جو  ك صاحب منصب و دو عسكر مسلح در دهن دروازه شمایبا  یپ عسكریك موتر جیداكتر صاحب 

 .ندیببخواهد شما را  یكنند و صاحب منصب م یم

و عساكر   یهمراه صاحب منصب حزب یوجود نداشت و آمدن موتر جبپ دولت یاتیانت حیچ صیدر آن روزگار كه ه

 .ام مرگ را با خود داشتیمسلح اكثرأ پ

با حرف ها و حركات موءدبانه از من  ید گفتم. ویقه بعد صاحب منصب مذكور را در اطاق انتظار خوش آمدیچند دق

 .ندیقه مرا تنها ببیقخواهش كرد تا چند د

 .به منزل باال رفته و دفترم را باز كردم

 .ق داده بودمیش تصدیبود كه برا ین صاحب منصب همان كسیا

 :نهم سخنانشیك كرد و ایخودرا به من نزد یچوك

 دو مقصد است؛ یداكتر صاحب محترم؛ آمدن امروزم نزد شما برا

 ات شد كه كامأل موفقانه بود ویز در مسكو عملیگرم نیشما چشم د قیكنم كه به كمك تصدیاولتر از شما قلبأ تشكر م

 .د ندارمیف دیچ نوع تكلیحاال هـ

 .خودرا شخصأ به شما اظهار دارم ید خواستم قدردانیكه به من نموده ا ینست كه  در مقابل احسانیهدف دوم ا

 :مالئم گفت یكتر كرد و با صدایخودرا به من نزد یچوك

 .دیستیما ن یولوژیدیدانم كه شما در مسلك و این را میاداكتر صاحب محترم 

 .دیكنیها كار م ییكایافتهء  غرب بوده و با امریم یبرعالوه تعل



  
 

 

 3از 3

 .راپور ها هم در بارهء تان درج است یبعض

كنم كه هرچه یه میتان توصیم كه نام شما در "لست سرخ" است و برایگوینقدر میاحسان شما، هم یادا یصرف برا

 !دیطن را ترك كنزودتر و

 .مینگو یزیچ كس چیت هردو طرف، به هیمصئون یدأ خواهش نمود كه برایاك یو

 .ز هموار كرده بودیخود ن یبرا یمینكه مرا نجات دهد مخاطرهء  عظیا یصاحب منصب مذكور برا

 .ا بودیكنم از پكتینامبرده فكر م

** ** ** 

 :زیتبصره و تعز

ن، یر رنگ، نژاد، قوم، دید كننده نظیتجر یارادهء  انسان شود همه مرز ها حاكم بر یك انسانیكه عواطف نیزمان

 .كندیرا نابود م یاسیو مرز س یالوژیدیمذهب، ا

دا ن  ایگشت و اورا كشاند تا خودرا به من برساند، د   یر مستولیاش بر آن مرد دل یك و قوت فرهنگ بومیعواطف ن

 .نجاتم به من ابالغ دارد یبرا یكرده و پالن

 شیوهء خویلم را نجات داده است و همچنان با آن شیات خودم و فامیك بردار پشتون من حیتوانم كتمان كنم كه ینم

 با احترام .ده استیبخش یوند ناگسستنیصاحب فرهنگ پ  یمرا به همه پشتون ها

 

 

 

 

 

 

 
 


