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 26/01/2017          نگارگر ا. م.
 

 !ق می دمیم ملت نمی شویمراتا در شیپور افت
 

 قسمت اول
 

نوشته بودم که جناب  "ُمردگان نعش های زندگان بر جنگ" عنوان رخود یادداشتی زی بُک فیس من چندی پیش در

 برای پسندیده ورا فیس بُک من آن ندوستا یکی از صاحب به عنوان نوری

 و چنانکه تعامل فیس بُک است آریانا افغانستان آنالین برگزیده بودند؛سایت 

شان هیچ مانع قانونی  کار این کرده اند و را  این کار من نیز دوستان دیگر

 :آن نگارش نوشته بودم آغاز من در ندارد.

 که چون آدمیان شروع واقع شد و» :گوید ششم می باب پیدایش سفر ت درراتو

 * گردیدند متولد برای شان نرا دخت روی زمین و شدن بر به زیاد کردند

 خواستند کدام که می هر از و منظرند که نیکو دیدندرا آدمیان  خدا نراپس

 نرا دختخدا به پسران  هنگامیکه بعد از خویشتن می گرفتند... وبرای زنان 

 یاما در که بودندنی راجباایشان  زائیدنداوالد  برای شانآنها  و آمدند آدمیان در

 «شدند. سلف نامور

سه  ود رانخست باید آن نوشته  میکند نقد را ن رامعموالً وقتی آدم نوشته  دیگ

ن آ نگارگر و این نگارش چیست از که منظور خود بپرسد از بخواند و بار

بدترین  و اما  خواهد. چه می از آن کل به طور چه مقصودی داشته است و

 از آنآن به دلخواه خود  مابعدو بدون ارتباط به ماقبل و نگارش برداری  از یکرا جمله  نقد آن است که یک یا چند

با  راویسنده انگیزه های باطنی نو نقد بگیری  رارگب را زیرخود استنتاج و آنگاه استنباط و یا استنتاج کنی و استنباط 

های  برچسپو ا ربرخی حاالت حتی دیده باشی بدر یا و شناخته را ده بدون اینکه نویسنو استنتاج های خود دریابی 

  بزنی. غرض آلود نیتو درون  ُخبث

 گله هاو  دادند رراذره بیِن نقد قزیر  صالحیت اشخاص فاقدو اص صاحب صالحیت اشخ را م آن نگارش

 دیگری نوشته ام که مورددر و داشت  "هعیار گونهای  شجاعت"مورد یکی گفته ام که در را که چ کردند

 و "نئخا« "راسانخ عیاری از» بدلیل نوشتن کتابه  را و موافق نیستم ولی او کارهای ا برخی از بامن 
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اشخاص حق ندارند  این گونه فیصله وظیفه  یک محکمه  صاحب صالحیت است ودانم چون  نمی "ملی خائن"

   دهند. یا مکافات و بغض مجازات کنند ُحب و به اساس را ن رادیگ
 

 : نجا نوشته بودم آ من همچنان در

یکی  لخویش مقاله ای باب می ردیادر فتنه  حاکم  از گریزبرای که  دان(سه تاریخ از آن)یعنی یکی  دیگری"

را ه آن نوشت ،وقتی حریفان درتی هرچند سمبولیک رسیده بودشان به ق زماندر و ه  نظام های حاکم نوشت از

  "خویش ساخت.خواه  ذرعرا بیچارگی و به رویش کشیدند مجبوریت 
 

  :گفته بودم جایی دیگردر باز و 

نوشته  اقتدار یدیولوژیک یک نظام حاکم مقاله  باب طبع اربابا رگانابرای که  ما ن دوست تاریخ نویسآ راگ"

 بداندو  ن نیز بپذیردرادیگ مورددر را عین همین مجبوریت  ست بگویم مجبور بود که بنویسدا ریا بهتو بود 

وسوسه  قدرت مقاومت کند به همین دلیل خوب است که تاریخ نویس زمام  مقابلدر که هرکس نمی تواند 

   "به دست احساسات ندهد.را اندیشه 

ت به ارششم تو باب که من از من نپرسیده بود خود یا از م ازبی صالحیت یکی هو نقد کنندگان با صالحیت  میاندر 

 زمین بر خدا ۀسای خدا یا پسر خدا؛را ان شرق پادشاهدر خواستم بگویم که  می راچو ول کرده بودم ق چه دلیل نقل

ا ت اریخ نویس که دوسه ت هربرای من و  شما باشیم فرق دارندو عادی که من  اشخاص ین آنان باا رب بنا دانند می

 ه حدیثکه ب پذیرفته باشند رات راتو همان نقل قول این که آنان نیز لاست احترام دارم ولی مث ریکی آماتوو حرفه ای 

به حکم  و درت استندق ۀعام شیفت ورپادشاهان به ط بُرده اند. یاد از رااقتضای قدرت  حقیقتو پادشاهان سخت چسپیده 

 ردک بقای قدرت تقاضا اگر بیفتد. تضاددر  دیگر عمل شان با اگرچه یک عمل کنند عمل میو درت حکم اقتضای ق

این زور  ان ازستمگری می کرد پادشاهو درت ایجاب زور بقای ق ولی اگر عدالت عمل می کنندبا و  عادل می شوند

را ود خ خالصه خشمو  نندرابه توپ می پو  کنند غرغره می کنند؛ زندانی می راردم مو ستمگری استفاده می کنند و 

  قدرت شوخی بردار نیست. پلنگ ممی فهمانند که بازی با دُ به مردم و  دهند میز به شیوه های گوناگون تبار
 

 ررابی غوری قو ظلم  دمور فتاده ایم یاا ردرت بیخبس قأروالم ع ازو   ه نشسته ایمجامع سطحدر ما مردم عادی که 

  م. ردیده ایگ قضاوت های متضاد گرفتارو ن مشاهده کرده ایم رادیگو خود بررا  درت نوازش دست ق یاو گرفته ایم 
 

دوست تاریخ نویس  توجیه عملبرای صاحب صالحیت یعنی آنانی که  نکه ناقدا دیگر یک موضوع و اما

 گارشاین بود که ن نیافتند دررا صالحیت آن  ناقدان فاقدو آگاهانه نادیده گرفتند را آن  مقاله ها نوشته بودند

زمان یعنی  صیک مقطع خادر خلیلی  ستادمی گفت که او باهم مقایسه میکرد را همسان ت حالو من د

انستند د افغانستان نمی جهاددر را پاکستان  های غرض آلود ن نیتراکه به استثنای عده ای اندک دیگ هنگامی

 باطرتادر را و او  سرود دح ضیاءالحقمدر قصیده ای  اسالمی همسان می پنداشتند ۀراندرابا اخوت برا آنو 

آن  واین  ستایشو مدح  موضوع را  ت که اساساً شعراین حقیق افغانستان مدح کرد )حاال بگذریم از با جهاد

 رخبخود  متجاوزانه  شوروی بر دیار نیت ما هم که از تاریخ نویس من نیست( و دوست ساختن مورد تأیید

 واندندخ می" ثور انقالب برگشت ناپذیر"را ن آن راگ کودتاو رخ داده بود  شنداشت و به کودتای که در دیار
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جبور بود که بنویسد حاال صحی نوشت یا م اموردر دولت  باره  شیوه  عملدر مفصل  ۀمقالو  دل خوش کرد

انواده  خو رهایی خود برای ن مجبور شد که راکودتا گ منطقی اگر الف به تقاضای یکی از به زبان یک قیاس

 از رح نکرده بلکهرا مطاقتصادی  چون دوست تاریخ نویس مجبوریت بنویسدرا اله آن مق خطر؛ ازخود 

ای اقتصادی ه وریتمجب لوای بیگانه اززیر انه بیگ یک کشوردر  ن گفته است خلیلی نیزمجبوریت امنیتی سخ

ماهیت  ستاد هاشمیان نیزهمه میدانند که او   نمی توانیم نادیده بگیریم.را  و امنیتی ا اش که بگذریم مجبوریت

 دو که خدای شان سینه زد این هر در پای منبرمدتی هرچند کوتاه و  درک کرد اندکی دیررا واقعیی طالبان 

ن راخود یا دیگو بخواهند را گذشته  اشتباه آمیز  عذر می توانندو زنده استند  دبدها زدراشان بازهم عمری 

 دو ناشی هرو ر ماه آن زاندا رتیو بیچاره خلیلی است که برباد داده می شود  کولی خا توجیه نمایندرا آن

مان ه از نیزرا  خلیلی  بخشوده ام اشتباهرا ن رادیگ من چنانکه اشتباه مالمت می زنند. با تیر را و خاک ا

 .دانم قماش می

مه این حال ه زبانو ما شکسته است  کشوردر ست که ا ردی ببریم که قدح آن قدرتهای متمرکز یاد از ما نباید

 :است که
 

 ودیان باقی نماندـمـحـدولت م

 نماندآن ساقی و دح بشکست ـآن ق
 

 صادقو ارعاب و تهدید  زبان ُچست ببندیم بارا آرزو داریم که این قدح شکسته و خواهیم  می را خود ما اگر بقای 

ای ُمردگان ه نعش ما بر ُچست ببندیم به همین دلیل جنگرا  توانیم این قدح شکسته  آن نمی گفتنخائن و این  گفتن

ا رو خواهرش سلطنت ا شوهرو عم  بیچاره وقتی دید که پسر شاه ظاهر ق است.رافتا رشیپودر همان دمیدن 

 اسدهللا علم تشویق کرد را به روایت واو یازده هزار دالر ماهانه می پرداخت ابرای ن که راای ساقط کرد شاه

خواهد  کمک را و او ت خواهد شد راه ران داخلاردوی ای داوود خان قیام کند؛ ضد برو د بروت راکه ه

ا ربدین ترتیب جلو مداخله  ایو  خان بیعت کرد داوود حکومتبرای و  ندیشی نشان دادا رظاهرشاه دو کرد اما

داخلی  جنگو خان جل داوود دوره  جمهوریتدر ظاهرشاه  شنرمو این ارفاق  گرفت. خود کشوردر را ن 

ل سبه جنگ متوو  دادند نرمش نشان میو اق گونه ارف نجیب هللا همین روزگاردر مجاهدین  اگر گرفت.را  

گرفت ولی مجاهدین به  ر نمیراسیالب حوادث ق معرضدر گرفت  رشان چنان که قرا کشور شدند؛ نمی

 قارشیپور افتدر و  با نجیب هللا مصالحه نکردند همان پرنسیپ ها که بعدها خود بدان وفادار نماندند اساس

ف کردیم پ تا بدانجا را نفاق  همان شیپورو شکستیم  راخود  نتیجه همین شد که ما قدح سالم مرکزیتو دمیدند 

 انواع تهمت ها با نیزرا تاریخی  رمفاخو کردیم  به حساب منفعت های قومی تطهیر راتاریخی  جرکه مفا

م باهم ه شدیم ولی یک روز نشقاقا رهم گرفتاخود  سرزمین نام سر اینک مردمی استیم که حتی برو آلودیم 

خواهی  میو ت اگرو شناسند  به همین نام که داریم میرا  ما ،همه حاالدر رانگفتیم که ب به همدیگرو ننشستیم 

دن غرق ش حالدر ما خود  حوادث به دست بحردر بدهی می بینی که کشتیی این سرزمین  تغییررا این نام 

مادر رسیدیم با تفاهم به  زا ره های مهربان تدای فارغ ازو م راآ ما به ساحلو است وقتی این طوفان گذشت 
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و د هرو مردم می گذاریم  بررادر برا خود نه کباب پیشنهاد های و  همدیگر به شیوه ای که نه سیخ بسوزد 

 نیم.ک اطالق میخود  کشور بر مردم می پذیرد که اکثریترا همان نام و تصمیم اکثریت پیروی میکنیم  از

و م سیاست آورده ای بازار سر بررا خود ُمردگان  راق نعشفتا رشیپودر دمیدن برای و زندگان نشسته ایم  ما

مه ه ست ماا رراهمین ق وضع از تاو  "نئخاو قبیله  ت من صادق؛ ۀقبیل"داده ایم که  سر صدا همدیگر ضد بر

 ومیتقو ان بغوزه های ز نمی کنیم که همانند پروانه های آزاد پیدارا آن  قدرتو پوسیم  غوزه  قبیله میدر 

  آزادی پرواز کنیم. رانبه سوی فضای بیکو بشکنیم را 

سه  خواستم به هر میو  "نعش های مردگان جنگ زندگان بر" نگارش صلیی من ازا رمنظو این بود

اه بیدانه ک حاصلش همانند دتر پاش بدهندبلنرا تاریخ  خود بگویم که هرچه این مرده ریگ ستاریخ نوی دوست

 روزمسل ان ازرا دح شکسته این ق نمجال ُچست بستو  شود ق میرافتا رشیپودر  بیشتر است که سبب دمیدن

  سلب میکند.

 گوشه  آن هردر فغان حق دارد ا رن هآدر این سرزمین میدانم که  نرا خانه  مشترک تمام ساکنامن افغانستان 

 ام فردایو مروز ا رُمردگان ب نعش نباید دیگرو  ن زندگانی کندرادیگ بدون مزاحمت تواند می دکه بخواه

 وردارند برا  رهای اصلی گوه نچه امروز نوشته ایم داوری کنند؛آ ربگذار نسل های آینده ب حکومت کند.

عبرت است ولی برای تاریخ  می گویند برخی هاکه  خویش سازند ایه  عبرتمرا گوهرهای بدلی 

 روشیپدر دمیدن برای را  س های مانوشته شده است نف اخیر سال له، چسی که در یهای تاریخ

  ساخته است. ق نیرومند تررافتا

گرفتن منافع  نظر در با را ن رایا ردربازیر سدهللا علم وا رامی مثال یادداشت های بدون اینکه به طور ما

اشاه مخدومش رضو  دربار وزیر شیوه  برخورددر استنتاج نماییم که  و از آننیان بخوانیم راایو ن راسلطنت ای

ه ب غازآدر داخلی افغانستان  مورادر است که مداخله  رانشاه نگ شود. اختالف دیده میو  نظر تبایننوعی 

 هم دولتو آن است  متحد تیک خلق(را)حزب دموک شوروی زب طرفدارکه هم حخان  دوداو قدرت رسیدن

ران شود که ای خانه  سلطنتدر زلزله  عظیم  ممکن سبب اقتصادی می کندو سیاسی  حمایت از آنشوروی 

ضع وو کند  خواهد صبر میو ن است راین نگا رب بنا ن است.راپای بست وی از دنیرومن  ظاهراً  این سلطنت

 :سدهللا علم می شنویما رامی از مطالعه نماید. بهتر را 

ست خان نخ داوود سردار شده است. فغانستان کودتاادر  سیاه: یک روز شرفیابی: :)سرطان(تیر 2۶سه شنبه 

همسرش در راعلیه برا توطئه ای  وی؛ رخواه شوهرو عموزاده  ؛و. نوری( –)صدراعظم سابق  سبقا زیرو

لی عبدالو حاال به قیمت جان این شورش تاظاهراً  چه دنیای کثیفی زندگی می کنیم.در  رهبری کرده است.

 خوبدوستان  تمام شده که از و. نوری( –)قوماندان قوای مرکز  لفرمانده  پادگان کابو پادشاه  داماد خان؛

 .من بود

 اهراً ظ متمول است؛ نمالکا با اینکه خودش از بخصوص که داوود؛ شاه بود؛برای ضربه  سنگینی  این خبر

 است. روسیه طرفدار را آشکا
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 جودو باو گذشته بوده است  پانزده سالدر افغانستان  قحاکم مطل وو. نوری(  –)صدراعظم  نخست وزیر او

افغانستان  دویار موقعیت به خاطرِ  اگر به مردم است... اعطای آزادیبرای  که این کودتا ُکند این ادعا می

 روسیه   درو. نوری(  –)اردویش ارتشش  نراافسیه  کلکنیم اما در سبیلی زیر را  می توانستیم قضایا بودن

ه توجه ب با البته این امر اند؛ شوی مغزی مارکسیست شدهو  شستشک با  بدونو  شوروی آموزش دیده اند

 هم قربانی یک داوود که خود طولی نخواهد کشید ندارد. تعجبیافغانستان جای  عقب افتادگیو مادی  فقر

ق با آن روبرو راعدر وضعی که  که کمتر از شویم وضعیتی مواجه می با ما و شد کودتای نظامی خواهد

افغانستان رژیم جمهوری برقرار کرده است من به در  داوودین ضمن ادر  نخواهد بود. هستیم فاجعه آمیز

 ه غرببو به دست میگرفت را ل عم ایتالیاست ابتکاردر که اینک  عپادشاه مخلو شاه رساندم که اگر ضعر

به او ا ر نیاز یم هرگونه کمک موردتوانست می گرفتیم که می رراوضعی قدر  افغانستان عزیمت می کرد ما

ام یک به اعز بدوِن نیازرا  ما میتوانیم داوود  خود داشته باشد را پُشت سر بتواند قبایلو فقط ا اگر بدهیم.

حوصله  فقط باید ما نداردرا  یجربُزه  چنین کارهای ادشاهمتأسفانه پ: »ظامی سرنگون کنیم. شاه پاُسخ دادن واحد

 «ما منجر شود. به مرگمن ممکن است چنین حوصله ای به عقیده   «پیش می آید. ببینیم چهو کنیم 
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 پایان قسمت اول

 ادامه دارد

 

 

 

 

  
 


