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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۲۰۱۶/۰۸/۳۱

آصف بهاند

طبیب او مال
د ډاکتر زغم وصیت
ته مې ګمراه بوله خو زه ستا په الره نه درځم
مـا ډېــرې لـیـدلې د جـانـان کـلـي ته الرې دي
ښایی زموږ د هیواد جغرافیایي موقعیت د تاریخ په اوږدو کې داسې راغلی وي چې زموږ تاریخ به ،زموږ جغرافیه
ټاکي؛ د همدې له مخې ویالی شم چې د تاریخ په اوږدو کې په سیمه باندې څومره فکري بدلونونه او د ټولنیز ژوند
سونامي ګاني چې راغلې دي ،د ثقلت ټکی او مرکز یې یا عمداً افغانستان ټاکل شوی دی او یا به دا جغرافیه ور ته
مناسبه وه.
په دغو فکري سونامي ګانو کې ،چې پر سیمه باندې راغلې دي ،تر ټولو ډیر ورانی یې زموږ په خاوره کې او زموږ
د خلکو په ککریو کې کړی دی .د ټولې نړۍ د سړې جګړې مرکز افغانستان و او منفي پایلې یې تر نن پورې زموږ
خلک زوروي ،وروسته له هغه چې دغه سړه جګړه په تودې جګړې باندې واوښته ،مرکز یې همدا افغانستان و او
دی او اوس هم دا غمیزه ښه په خرپ او په اوج د افغانستان پر ستیژ باندې روانه ده ،زموږ د خلکو غوښې او اډوکې
په کې سوځي ،ګاونډیان ،د سیمې خلک ،نړیوال څڼې ور ته اړوي او زموږ خلک او ټولنه د نا پوهۍ او اوهامو د بال
په منګولو کې را ګیر ،حیران ،حیران ور ته ګورې او سوځي.
په دې ټولو جریانونو او بدلونونو کې زموږ د نسلونو ،نسلونو خلکو پر ذهن یوه فکري ،رواني هیوال او بال حکومت
کاوه او کوي یې چې هغه له دین نه نا سم برداشت او نا سم تفسیر و او دی او دا کار له پیل نه تر پایه پورې هغو
مالیانو کړی دی چې یا نه پوهیدل او یا یې د کوم غرض له پاره عمدا ً دا کار تر سره کاوه او تر سره کوي یې .نو
دغو ترخو حقایقو ته په کتو سره ویالی شو چې ،د مال یانو دا ډله د دین تر ټولو لوی تحریفونکي ،د انساني او وطني
ملي ارزښتونو تر پښو الندې کونکي ،د جګړې اور بلوونکي او د انساني کرامت سپکوونکي دي.
وختونه ،تیر شول چا څه و نه ویل ،ډیری په دې پوهیدل چې دغه مالیان څه کوي ،خو چا څه نه ویل ،څوک ډاریږي،
څوک شرمیږي او د چا الس تیږې الندې دی او که چا څه ویلي هم وې ،ښایي غږ به یې په کوم ډول ټپ کړای شوی
وي او دا غږ او حرکت به مړ یا دریدلی وي ،اوس دا دی چې خبره حرکت نه ،بغاوت ته ورسیده او د دې «مقدس
بغات» سر الری محب زغم شو او پرته له ډاره ،پرته له ځان سانسورئ نه او پرته له کومې پردې نه یې په ښکاره
او په سپین میدان نارې کړې چې مال ګله نور دې نه منم.
دا به سمه وي چې مالیان د پیغمبرانو وارثان دي ،خو نه دا اوسنی او ننی مال .که دوی د پیغمبرانو وارثان وای نو
په جومات کې د خدای په کور کې دننه د پیغمبر د ُمسلې وارث د پیغمبر د مسلې پر سر پر یوه لس کلنه مسلمانه جلۍ
باندې جنسي تیری کوي؟ نه هیڅ کله نه؛ دا کار زموږ مال کړی دی ،ځکه نو دوی د پیغمبر وارثان نه دي او...
ښاغلي ډاکتر زغم د  ۲۰۱۶ام کال د اګست په ۲۷مه او دیرشمه نیټه په خپله پاڼه کې د خپلې «وصیت» نامې او
د هغې په باب د ځینو خلکو د مثبتو او منفي نظریاتو په ځواب کې د «یو څو الزمي خبرې» تر سر لیک الندې
د ځواب په خپرولو سره خپل ځان وژلی ،خپل ځان قرباني کړي او خپل ځان مړ ګڼلی ،خپل سر یې په الس کې
ونیو ،د پیړیو ،پیړیو سکوت یې مات کړ او د هغه چا او هغو اصولو پر ضد یې د بغاوت جنډه جګه کړه چې له
اوږدو مودو راهیسې زموږ د خلکو او ټولنې پر ذهن باندې لکه خپسه ،هیوال او بال حکومت کاوه او کوي یې.
زه که رښتیا و وایم چې د ډاکتر زغم خبرې زما د زړه خبرې دي او دا ډیره موده ما خپله د ځان سانسورۍ په سلسله
کې ځان څنډې ته نیولی و او ډیرې خبرې مې په زړه او ذهن کې د یو لوی او دروند بار په توګه په خپله ساتلې وې،
تر څو چې د ډاکتر محب ،د زغم غر ونړید ،چغه یې اوچته شوه او دا دی آزانګې یې پسې جګیږي او روانې به وي،
څو د ټولو خلکو او نړیوالو غوږونو ته ورسیږي.
د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ما و نه غوښتل چې د ډاکتر زغم د بغاوت د چغې ځواب په فیسبوک کې په یو«:وا ،وا» باندې ور لنډ کړم او یا خپل
زړه په یو لنډ کامنت کې ور ته تش کړم ،نو مې وغوښتل چې لومړی ډاکتر زغم ته و وایم :د جهالت ،تیارې او نا
پوهۍ پر ضد ستا د غږ او بغاوت مالتړ کوم او بیا دې که خوښه وه دا لیک او د بغاوت دا ناره به له ټولو افغانانو
سره د شریکولو په غرض په نورو آدرسونو کې هم خپاره کړو .د دې کار د تر سره کیدو له پاره ،زما او ډاکتر زغم
په منځ کې دا دوه مسیجونه الړل ،راغلل:
آصف بهاند:
«ډاکتر صاحب درناوی مې ومنه!
تاسو دې خدای خپلو بچو ،موږ ،هغې ټولنې او خلکو ته چې ته یې پیژنې ،تر ډیرو پورې ژوندی لري .ستاسو د
وصیت له لوستلو نه وروسته ،او په تیره د وصیت په باب د مثبتو اومنفي نظریاتو په باب مو کوم ځواب چې لیکلی
دی ،د دې کرښو په لوستلو سره ،تاسو نه یوازې زما ،بلکې د ډیرو خلکو د زړه خبرې لیکلې دي ،تاسو یو بغاوت
کړی ،په ځانځاني ښامار کې د مجروح له بغاوته هم ستر بغاوت ،تاسو زموږ پر ټولنه باندې د یوې حاکمې بال او
هیوال په مقابل کې بغاوت کړی دی او...
تاسو د ستر استبداد ،نا روا او جبر پر ضد د مبارزې غږ اوچت کړی دی او زه در سره یم.
که مو خوښه وي زه به ستاسو وصیت او د خلکو په مقابل کې ستاسو ځوابیه خبرې له خپلې یوې مقدمې سره په افغان
جرمن آنالین ویبسایت کې هم خپاره کړم».
ډاکتر محب زغم:
«سالمونه قدرمن استاده!
ډېره مننه چې ما ته مو ډاډ راکړ .نور نو چوپ نه شوم پاتېدای .دوی یو ،یو رانه وژني او موږ غلي ورته ګورو چې
کله به زموږ وار رسېږي .
که تاسې لیکنه پرې وکړئ مهرباني به مو وي».
دا دی له پاسنۍ مقدمې او څو لنډو خبرو نه وروسته تاسو درانه لوستونکي را بولم د ډاکتر محب زغم وصیت لیک ته
او ورپسې یې د ځینو دوستانو د منفي او مثبتو نظریاتو په ځواب کې نورو توضیحاتو ته«:

زما وصیت
ډېره موده کېږي چې زړه مې غواړي خپل وصیت ولیکم .فکر کوم اوس یې وخت دی ځکه ناڅاپي مرګونه دومره
ډېر شوي دي چې هره شېبه مو د مرګ احتمال شته .نو اوس به یې ولیکم.
زما ګرانو وروڼو او ملګرو! زما د ژوند اصلي پانګه دوه شیان دي :تاسې او زما لیکنې .نو دا مې پر تاسو دین دی
چې زما وصیت به ټکي په ټکي عملي کوئ:
۱ــ زما جنازه به تر هدیرې پورې په موټر کې وړئ .په ژوند کې مې هڅه کړې ده چې د چا پر اوږو بار نه شم او
نه غواړم چې مړی مې د چا پر اوږو بار شي.
۲ــ مال به مې جنازې ته نه پرېږدئ.

خدای ته وګورئ دا مه راولئ
مـا ته دا تـوره بـال مـه راولئ
مینه مذهب زما او کرکه د ده
زمـا جنازې ته مال مه راولئ
۳ــ ال ماشومان وو چې پالر به مې ویل« :چې هرڅه کېږئ ،پخپله شئ .ما ته به نه ګورئ .زه به د هېچا دروازې
ته ونه درېږم چې زوی مې کامیاب کړه ،زوی مې مقرر کړه »...زه او زما وروڼه چې هرځای ته رسېدلي یو ،په
خپل مټ رسېدلي یو نو بله دنیا به مې هم پخپله جوړوم .مه راته دعا کوئ ،مه ختم او خیرات راپسې کوئ .زه د
هېچا دعا ته ضرورت نه لرم.
۴ــ که زما د بدن هر غړی د بل انسان په درد لګېده ،وریېکړئ .خدای دې وکړي چې تر هغه وخته پورې په وطن
کې د غړو د پیوند امکانات برابر شي .زه نهغواړم چې کاري شیان له ځانه سره خاورو ته یوسم .زړه ،ینه،
د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پښتورګي او سترګې مې که د چا په کارېدل ،ورته ډالۍ یې کړئ.
 ۵ــ لیکنې مې ټولې په کمپیوټر کې خوندي دي .ویېګورئ ،که د کار خبرې په کې وې ،چاپ یې کړئ.
 ۶ــ د دنیا متاع ډېره نهلرم .یو عادي کور او یو موټر لرم .داسې څه نهلرم چې اوالدونه مې ورباندې بسیا شي .له
پالره هم څه راته نهدي رسېدلي او نهیېغواړم .وروڼو ته مې دا وصیت دی چې زما له مرګه وروسته دې دا موټر
خرڅ کړي او په پیسو یې د کور دویم چت راته جوړ کړي .کورنۍ به مې دویم چت کې اوسېږي او د کور لومړی
پوړ دې چا ته په کرایه ورکړي .مېرمن مې په کمو پیسو د کور په چلولو ښه پوهېږي .د کور په کرایه به ګوزاره وکړي.

۷ــ له خپلو هغو دوستانو چې په دولت کې کار کوي ،هیله کوم چې زما مېرمن دې په یوه مکتب یا دارالمعلمین کې
د معلمې په توګه مقرره کړي .دا یوازې د ځان لپاره نهغواړم ،بلکې د ولس لپاره یې هم غواړم .مېرمن به مې
بهترینه معلمه وي .هغه اوس د ښوونې او روزنې پوهنتون د وروستي سمسټر محصله ده .د نمرو اوسط یې تر ۹۰
فیصده پورته دی .که مقرره شي ،معاش به یې د کور په چلولو کې ورسره مرسته وکړي او مطمین یم چې
شاګردانو ته به یې ډېر خیر ورسېږي.
 ۸ــ زامنو ته مې هماغه د پالر خبره کوم .د هېچا الس او جېب ته مهګورئ .که مو نه درلوده ،سپوره ډوډۍ
وخورئ خو له چا مرسته مهغواړئ .
 محبوبهللا جانه ،ته د پیلوټۍ شوقي یې نو درسونو ته اړم شه ،انګلیسي او ساینسي مضمونونه باید سم زده کړې.په وطن کې د پیلوټۍ کورسونه نشته خو په هند ،سینګاپور او نورو ملکونو کې شته .له ما نه پیسې درته نهدي پاتې
چې په دې کورسونو کې داخله وکړئ .نو ته پخپله وګوره ،که داسې چانس درته برابر شو چې هم کار وکړې ،هم
تحصیل چې د پوهنتون خرڅ پخپله پیدا کړې نو ښه به وي .که داسې نه کېدل نو دویم شوق دې وپاله ،کمپیوټر
ساینس ولوله .زما دغه کمپیوټر دې ستا وي ،په همدې کمپیوټر تمرین وکړه .وروڼو سره به جنګ نهکوې .غښتلی
هغه نه دی چې د مټ زور لري ،غښتلی هغه دی چې حوصله لري او له خلکو سره په مینه چلېږي.
ـ روهین جانه او رښتین جانه! تاسو به هروخت ویل چې غواړئ تاجران شئ .که همداسې وشول نو هېڅکله به
خیانت نهکوئ ،دروغ به نهوایئ ،بدل شی به د اصلي په نوم نهخرڅوئ .لږ وګټئ خو په انساني الره یې وګټئ.
 مجیبهللا جانه! زما نهشتون به دې ډېر وځوروي خو ته مه خپه کېږه .ته ډېر هوښیار او بیداره هلک یې نودرسونه دې سم لوله .چې لوی شوې بیا د هغو خلکو پر ضد مبارزه وکړه چې د ماشومانو میندې او پلرونه وژني .
 ۹ــ نظیفه جانې! تا راسره د ژوند هر خواږه او تراخه وزغمل .مننه کوم چې ښه کورنی ژوند دې راپه برخه کړ.
مطمین یم چې زما په نهشتون به کورنۍ سمه اداره کړې خو اوالدونو سره به په نرمه چلېږې .تر دې دمه چې زه
وم که به تا کله خپه کول ،زما خوا ته به راغلل خو تر دې وروسته به چا ته ورځي؟ ژوند ډېر سخت مه نیسه ،په
وړو خبرو هلکان مه رټه .ته باید هم د مور مینه ورته ورکړې او هم د پالر مینه».

یو څو الزمي خبرې
 ۱ــ هابله ورځ مې خپل وصیت خپور کړی و .ډېر ملګري ورته ژړلي وو یا اقالً خپه شوي وو .ډېرو عزیزانو له
مینې او خواخوږۍ ډک کامنټونه کړي وو او ځینو یارانو خو ټیلفونونه هم راته وکړل .زه د دوی د مینې پوروړی یم.
ستاسو له هرې خبرې نه جار ،ستاسو د اوښکو له هر څاڅکي نه جار .بخښنه غواړم چې دردولي مې یاست.
 ۲ــ ځینو بیا نیوکه کړې وه چې ولې مې مال له خپلې جنازې منع کړی او ولې مې هغه توره بال بللی دی .ځینو ویلي
دي چې مالیان خو د انبیاوو وارثان دي ،تا ولې ورته سپکاوی کړی دی .یوه خبره دې واضحه وي چې دین او مال
سره جال شیان دي .مال هماغه څوک دی چې امانهللا خان یې پسې واخیست او موږ یې د تمدن له مزله کلونه شاته
پرېښودو .مال هماغه کس دی چې له هرې نوې پدیدې سره یې دښمني کړې ده .یو وخت د برتانوي هند مالیانو ویل
په رېلګاډي کې سفر حرام دی .طالبان د مالیانو عیني مثال دی .دوی به ټلویزیون ،عکس ،فلم  ...ناروا بلل ،دوی
زرګونه افغانان د عکسونو د ساتلو یا اخیستلو په جرم وهلي ډبولي دي خو نن پخپله کامرېواال موبایلونه لري ،د خپل
وحشت فلمونه ډکوي او خپروي یې .مال د انسان د نېکمرغۍ او خوشحالۍ دښمن دی ،مال یوازې کرکه پېژني او کرکه
خپروي .وګورئ ،مال هغه څه حرام ګڼي چې یې په اړه په قران او حدیث کې هېڅ صریح حکم نشته ،دا هغه څه دي
چې خلک خوشحالوي خو مال یې ردوي ،مثالً موسیقي او د نوروز جشن لمانځل .برعکس هغه څه چې انسان ځوروي
او په دین کې صریح احکام ورته نه لرو ،دوی یې تاییدوي نو د مال خبره حتمي نهده چې د دین خبره هم وي بلکې د
دین هغه تعبیر دی چې د ده خوښ شوی دی حال دا چې د دین نور تعبیرونه هم شته او ال کېدای شي .مال د تمدن
دښمن دی .مال هغه څوک دی چې زموږ په وطن کې د وینې تویولو جواز ورکوي .دلته چې څومره مرګونه کېږي،
د مال په خوله کېږي .د خپلې سیمې مالیان وګورئ ،کوم یو یې د طالب جنایتونه غندلي دي؟ روغ مالیان به هم وي
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خو لکه په وړو کې مالګه ځکه خو زه نهغواړم چې جنازه مې یو مال وکړي .د جنازې لمونځ د هر چا زده دی او هر
څوک یې کوالی شي.
 ۳ــ ما لیکلي وو چې مه راته دعا کوئ ،مه راپسې ختم او خیرات کوئ ،زه د هېچا دعا ته ضرورت نهلرم .په دې
اړه ځینو لیکلي وو چې دعا او خیرات شرعي چارې دي او دا له شرعې سره مخالفه خبره ده .ځینې ملګري وایي دا
تکبر دی .خو زه متکبر نه یم .له کبره امان غواړم ،نه یوازې په وینا کې بلکې په عمل کې هم .فکر نه کوم چې زما
ملګري دې تر اوسه د تکبر نښې راکې لیدلې وي .تر دغو خبرو مخکې مې لیکلي وو چې پالر مې په ماشومتوب کې
راته ویلي وو چې هرڅه کېږې ،پخپله به کېږې .ما خپله دنیا پخپله جوړه کړې ده او آخرت به مې هم پخپله جوړوم.
که جنت ګټم ،پخپله به یې ګټم ،نه د چا د دعا په برکت .ځکه چې زه د خدای په عدالت باورمن یم .خدای تر ټولو
عادل ذات دی .که زه په ګناهونو کې غرق اوسم او خدای مې ستا د دعا په خاطر وبخښي ،د هغه عدالت تر پوښتنې
الندې راځي .دلته په هر قاتل پسې زرګونه بلکې لکونه خلک دعاوې کوي نو که خدای دغه دعاوې قبلوي ،عدالت به
یې نهوي کړی .البته د ګناه په اړه زما نظر متفاوت دی .زما په باور هر دین د دې لپاره راغلی چې د انسانانو ترمنځ
انساني روابط تأمین کړي .د هر دین لوی مقصد دا وي چې انسان له وحشته راوګرځوي ،انسان پرېنهږدي چې د بل
حق وخوري ،پر بل تېری وکړی ،بل وځوروي ( ...مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن /که در طریقت ما غیر
از این ګناهی نیست) .ما قتل نهدی کړی ،د چا حق مې نهدی خوړلی ،پر چا مې تېری نهدی کړی ،غال مې نهده کړې.
له بلې خوا باور لرم چې واړه ګناهونه به خدای پخپله راته بخښي ځکه چې رحمان او رحیم دی او که مې داسې څه
کړي وو چې د بخښلو نه وو ،حاضر یم چې جزا یې وګالم .دې سره د خدای عدالت او انصاف هم تحقق مومي.
۴ــ ځینې کسان سخت پارېدلي وو .زه به همدومره ورته وایم چې:

ته مې ګمراه بوله خو زه ستا په الره نه درځم
مـا ډېــرې لـیـدلې د جـانـان کـلـي ته الرې دي
پای
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