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آصف بهاند

اسد آسمایي او په «کارامازوف ورونو» کې
د ماشوم وژنې کیسه

استاد اسد آسمایي زما د پوهنتوني زدکړو همدوره او د کابل پوهنتون په علمې کدر کې یو همکار استاد و .اسد آسمایي
له پوهاند دوکتور بهاالدین مجروح او ډوکتور غالم غوث شجاعي نه وروسته په فلسفه کې د کابل پوهنتون یو برحقه،
مطرح استاد و .ده په فلسفه کې ماستري کړې وه او ورسره د هیواد ،سیمې او نړۍ په کچه په فلسفه او ادبیاتو کې د
لوړې مطالعې خاوند استاد و.
په همدې ورځو کې مې د ماشوم زورنې د مقالو په سلسله کې «د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د
تاوتریخوالي سونامي ،څلورمه برخه» پای ته ورسوله .سمدالسه مې د خپل کار بله برخه پیل کړه چې د داستایوفسکي
«د کارامازوف ورونه» لوستل و .څو مخه مې ولوستل چې خبره د انسان پر ظلم راتاو شوه ،یوه جمله په کې داسې وه:

« ...دا انساني کړه ،ځناورو ته سخته بې حرمتي او سپکاوی دی».
لوستل یې نور هم را ته په زړه پورې شول چې همدا ظالم انسان له نورو سره خو څه کوي ،چې ال له ماشومانو سره
څه ډول چلن کوي او...
د دې برخې هره جمله مې چې لوستله ،د ذهن له تاخانو څخه مې د استاد اسد آسمایي هغه خبرې را یادیدلې چې کلونه
پخوا یې په کابل پوهتنتون کې د یوه استادانه بنډار په ترڅ کې ویلې او د داستایوفسکي همدا جملې به یې پرله پسې
تکرارولې:
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« انسان دومره ظالم دی چې حتی په ماشومانو هم رحم نه کوي ...د کارامازوف ورونو په داستان کې داستایوفسکي
واېې چې یو ځناور ډولی کرکتر د ماشوم سر ته تفنگچه نیسي او ماغزه یې ورباندې بادوي او بیا څو شیبې وروسته
وایي چې :زه له ماشومانو سره مینه لرم او»...
استاد اسد به د کارامازوف د ځناور ډوله بې رحمه کرکتر وژنې او ظلمونه د خپل وخت له ظالمانه کرکترونو سره
مقایسه کولې او د افغانستان اوسنیو حاالتو ته چې گورم ،وینم چې هغه حالت لس چنده په خپل نفس کې ضرب شوی
او د ظلم هنر خو یې ال دا دی چې د ظلم کولو وسایل او تکنالوژي یې پرمختللې شوې ده.
اوس هم هماغه ډرامه او هماغه دیالوگ د افغانستان پر ستیژ باندې په تکرار سره روان دي .ټوپکوال د هر لوی او
واړه افغان سر ته توپک نیولی دی ،نه یوازې سر ،بلکې ټول بدن یې یو ځل نه څو ،څو وارې غلبیل کړی دی او
سمدالسه بیا په میډیا کې کینې او وایي چې :موږ خلکو سره مینه لرو او د خلکو له پاره کار کوو.
د خبرې د روښانتیا له پاره د داستایوفسکي هغه خبرې چې استاد اسد تکرارولې ،په لږ تفصیل سره را نقلوم.
« ...ایوان فیودروویچ وویل :رښتیا ماته یو بلغاریایي په مسکو کې قیصه وکړه .ایوان داسې وښوده ،چې ګواکې د
خپل ورور خبرې یې اورېدلې نه وي او دوام یې ورکړ :هو ،هغه راته وویل ،چې په بلغاریا کې ترکانو او چیرکیسیانو،
د سلویانیانو د بغاوت له ډاره داسې ظالمانه جنایات ترسره کړي دي ،چې مه کوه پوښتنه :
دا په دې مانا ،چې سوځول یې ،حاللول یې ،د ښځو او ماشومانو بې عزتي یې کوله ،زندانیان یې د هغو غوږو نه په
دیوالونو میخول او تر سهاره پورې یې همداسې پرېښودل او سهار یې بیا په دارونو ځړول ...داسې چارې ،چې انسان
یې له تصوره عاجز دی.
په حقیقیت کې هم کله ناکله د انسان د ظالمانه "ځناورتوب" په اړه خبرې کېږي ،دا انساني کړه ،ځناورو ته سخته بې
حرمتي او سپکاوی دی.
ځکه ،ځناور به هېڅکله د انسان په څېر ،داسې ظالم نه وي .داسې ښکالییز او هنرمندانه ظالم او وحشي .پړانګ،
ساده څېرول او خوړل کوي .هوکې یوازې همدا .پړانګ ته به آن په تصور کې هم ورغلي نه وای ،چې یو انسان له
غوږنو ،د شپې په دیوال میخ کړي ،خو آن که د دې توان یې هم لرالی ،دا به یې کړي نه وای .لنډه دا ،چې دا ترکان،
په څه خوند ماشومان زورول ،د میندو رحمونه یې څېرول او ماشومان یې ترې راویستل او پورته یې هوا ته ارتېږل
او د هماغو میندو تر مخې یې د تورو په څوکو ګوزارونه پرې کول.
د میندو تر مخې ،په ماشومانو د تورو ګوزارونه او د هغو ټوټه ـ ټوټه کول ،د هغو د لوبو ،خوند زیاتاوه .تصور یې
کوالی شئ :وړوکی  ،د تی ماشوم .په تلوار او ګبڼۍ تلونکې مور ،چې له ډاره رېږدې او دا ماشوم یې په غېږ کې
دی ،پر شا او خوا یې ترکان لکه کړۍ راټولېږي.
هغوی خورا خندنۍ جوړه کړې وه .ماشوم یې نازاوه او د دې له پاره ،چې هغه وخندوي ،خپله خاندي .هغوی ،په دې
بریالي او ماشوم خندوي .په دې شېبه کې یو ترکي د څلورو ورشینو په اندازه نېږدې تومانچه ورته نیسي ،ښوروي
یې ماشوم له خوښۍ نه کټ ـ کټ خاندي ،خپل واړه السونه د تومانچې پلو ورغځوي ،چې تومانچه را ونیسي ،خو
ناڅاپه دا هنرمند ،په دې وخت کې ،ګوته ماشې ته رسوي او د ماشوم په ککرۍ ډزې کوي»...
(د کارامازوف ورونه ،لیکوال :فیودرمیخایل داستایوفسکي ،لومړۍ برخه ۲۷۷ ،ـ  ۲۷۸مخونه ،پښتو ژباړه :دوکتور
لطیف بهاند)
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