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داكتر مصطفی آریامل

نمونه ای از فرهنگ اصیل ملت افغان
دالیلی كه میخواهم آنرا به نشر بسپارم چنین خالصه میشود
 -1با بازگو كردن آن خاطره ،اخالق خاص ،فرهنگ و ارزش های اجتماعی مردم ما را كه پشتوانه هایی با صالبت
چون كوه های های پامیر و هندوكش برای بقای ما هستند به تصویر آورده باشم.
 -2سرگزشت من یقینأ در طوفان های مكرر حوادث كه در وطن ما رخ داده به هیچ صورت استثنائی نبوده و نحوه
های دیگر عین درامه تكرار شده خواهد بود.

این شما و خاطره ام.
امتنان قبلی ازینكه وقت گرانبهای تانرا برای خواندن آن وقف مینمایید.

بعد از ختم تحصیالت عالی و اخذ تخصص در رشته چشم از انگلستان در سال  ،1977به كابل بازگشتم و به حیث
شف سرویس یا  Team Leaderدر شفاخانه نور كابل مقرر گردیدم.
شش ماه از رجعتم نگزشته بود كه فتنهء هفت ثور یا انقالب نامنهاد و منحوس خلق و پرچم رخ داد.
در اواخر سال  1978بود كه روزی یكی از آشنایانم كه به جبهه چپی ها غلطیده بود یك عضو مهم پولیتبوروی سیاسی
را همراهی كرده و برای معاینه چشم نزدم آورد.
بعد از تعارفات مروجه ،شخص مذكور كه در حدود چهل ساله جلوه میكرد ،با قد بلند ،بروت های غلو و تیره و سلوك
آمیخته با غرور ،علت آمدن خودرا برای معاینه چشم چنین آغاز كرد:
داكتر صاحب ،من در مسكو مصروف تحصیالت عالی در رشته نظامی بودم كه چند سال بعد یكی از چشمانم پرده
سفید یا  cataractپیدا كر (پرده یا  cataractدر زبان دری/فارسی آب مروارید یاد میشود)
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نظر به تجویز متخصصین چشم در یكی از شفاخانه های مودرن ،عملیات  cataractصورت گرفت و عدسه یا Lense

مصنوعی در چشمم پیوند كردند.
وی دوام داد كه حاال در چشم دیگرم پرده ظهور كرده و همه چیز را غبار آلود می بینم.
چون غرس عدسه مصنوعی فعأل در افغانستان میسر نیست ،داكتر صاحب از شما خواهش مینمایم تا یك تصدیق برایم
لطف كنید تا عملیات چشم دیگر من در همان انستیتیوت مسكو انجام شود.
خواهش شان مدلل بود ،بعد از معاینه زیر مایكروسكوب cataract ،شان قابل جراحی تشخیص شد.
عملیات  cataractبدون غرس عدسه ،در حالیكه چشم دیگرش عدسه مصنوعی دارد سبب تولید عوارض غیر قابل
تحمل دید می شود.
تصدیقی برایش نوشتم كه دالئل طبی اقناع كننده ای در آن گنجانیده شده بود.
تصدیق وی از طرف كمیته های مختلف منظور گردید و با مصرف دولت عازم مسكو شد.

** ** **
چند هفته ای گذشت و روزی در كلینیك نهایت مصروف بودم پیادۀ دفترم با سیمای پریشان با من سرگوشی كرد كه
داكتر صاحب یك موتر جیپ عسكری با یك صاحب منصب و دو عسكر مسلح در دهن دروازه شما را جست و جو
می كنند و صاحب منصب می خواهد شما را ببیند.
در آن روزگار كه هیچ صیانت حیاتی وجود نداشت و آمدن موتر جبپ دولتی همراه صاحب منصب حزبی و عساكر
مسلح اكثرأ پیام مرگ را با خود داشت.
چند دقیقه بعد صاحب منصب مذكور را در اطاق انتظار خوش آمدید گفتم .وی با حرف ها و حركات موءدبانه از من
خواهش كرد تا چند دقیقه مرا تنها ببیند.
به منزل باال رفته و دفترم را باز كردم.
این صاحب منصب همان كسی بود كه برایش تصدیق داده بودم.
چوكی خودرا به من نزدیك كرد و اینهم سخنانش:
داكتر صاحب محترم؛ آمدن امروزم نزد شما برای دو مقصد است؛
اولتر از شما قلبأ تشكر میكنم كه به كمك تصدیق شما چشم دیگرم نیز در مسكو عملیات شد كه كامأل موفقانه بود و
حاال هـیچ نوع تكلیف دید ندارم.
هدف دوم اینست كه در مقابل احسانی كه به من نموده اید خواستم قدردانی خودرا شخصأ به شما اظهار دارم.
چوكی خودرا به من نزدیكتر كرد و با صدای مالئم گفت:
داكتر صاحب محترم این را میدانم كه شما در مسلك و ایدیولوژی ما نیستید.
برعالوه تعلیم یافتهء غرب بوده و با امریكایی ها كار میكنید.
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بعضی راپور ها هم در بارهء تان درج است.
صرف برای ادای احسان شما ،همینقدر میگویم كه نام شما در "لست سرخ" است و برایتان توصیه میكنم كه هرچه
زودتر وطن را ترك كنید!
وی اكیدأ خواهش نمود كه برای مصئونیت هردو طرف ،به هیچ كس چیزی نگویم.
صاحب منصب مذكور برای اینكه مرا نجات دهد مخاطرهء عظیمی برای خود نیز هموار كرده بود.
نامبرده فكر میكنم از پكتیا بود.

** ** **
تبصره و تعزیز:
زمانیكه عواطف نیك انسانی حاكم بر ارادهء انسان شود همه مرز های تجرید كننده نظیر رنگ ،نژاد ،قوم ،دین،
مذهب ،ایدیالوژی و مرز سیاسی را نابود میكند.
عواطف نیك و قوت فرهنگ بومی اش بر آن مرد دلیر مستولی گشت و اورا كشاند تا خودرا به من برساند ،دین ادا
كرده و پالنی برای نجاتم به من ابالغ دارد.
نمیتوانم كتمان كنم كه یك بردار پشتون من حیات خودم و فامیلم را نجات داده است و همچنان با آن شیوهء خویش
مرا به همه پشتون های صاحب فرهنگ پیوند ناگسستنی بخشیده است .با احترام
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