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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۶/۱۱/۲۰۲۲                                                                                         نجیب روشننوشته: 

 :زیری« هم رفت»
 !«بدون »خداحافظی و عذرخواهی 

 
توان آندو را ازهم جدا ساخت و »انسان« که  د و مرگ« )آمدن و رفتن(، کتاِب دو صفحه ای ست به نام »زندگی«، که نمی  تول

قهرمان اصلی ی داستانی به نام »زندگی« است و محور آنرا تشکیل می دهد، موجودیست که برای همین »آمدن و رفتن«  

خلق می شود، ولی خوشبختانه در یگانه عرصه ای که »جعل و فساد« نیست و واسطه و پول »نمی َچلَد«، در همین »آمدن و  

 !«هاست، چه »شاهزاده« باشد و چه »گدا زادهرفتن« 
آری! همه آنانی که روزی »آمده« اند، روزی هم خواهند »رفت«، نه »نگارنده« می ماند و نه »خواننده«، همه به نوبت،  

 ..!یکی »ناوقت«، دیگری »به وقت«، میآید و می رود و این کارواِن »آمد و برگشت«، همیشه در سیر و حرکت است 
 این به »نوبت« آمدن ها و رفتن ها، یکی هم در این راز نهفته باشد که: در ازدحام آمدن ها، »جا« تنگی و آذوقه شاید علتِ 

»کمی« نکند و در رفتن ها نیز هنگام دخول به »جهنم« و یا »بهشت«، مبادا عدالت زیِر پا شود و »دوزخیان« با استفاده از 

 ..!رد »بهشت« شوند غفلت و ازدحام کاری »فرشته« های ناظر، وا
اما تنها تفاوتی که درین »آمدن و رفتن« ها وجود دارند، در شکل )استقبال و بدرقه( است: یکی با شٔان و شوکِت شاهانه می 

آید و برایش شلیک هایی هوایی توپ صورت می گیرد و آمدنش سرخط خبرها می شود، اما از آمدن آن دیگری، حتی همسایه 

»رفتن« ها نیز، برای یکی از شدت ازدحام، راه هایی رفت و آمد بسته می شوند و برای آن دیگری،    اش آگاه نمی شود و در

 ..!»پیاده رو« ها نیز بزرگی می کنند
ولی آنچه ازین »آمد و برگشت« ها از هردو طبقه )شاه و گدا(، برای دیگرانی که هنوز »نرفته« اند، به میراث می ماند، 

آنان اند. ذی سعادت به آنانی که زنده ها در رفتن اش »ماتم« کنند و تٔاسف بحال کسانی که خبر   »خاطرات و کارنامه« هایی 

 ..!مرگش، به نقل مجلس و »شادی« تبدیل شود
از »رفتن« فقید »صالح محمد زیری« یکی از جنجال آفرین ترین رهبران جناح »خلق« حزب دموکراتیک خلق خبر شدیم.  

دارند و نمی توان در باره اش نگفت و    بيشماریدر پهلوی موافقان انگشت شمار، مخالفان  بدون شک افرادی چون »او«،  

که در حقیقت سفرٔه خونینی را در حیات سیاسی و   ۱۳۵۷ثور    ۷ننوشت، چه کارنامه های »او« و یارانش بعد از کودتای  

احتماعی کشور ما باز کردند، نه تنها افغانستان را که حتی منطقه و جهان را وارد مرحلٔه نوی ساخت که پیآمدهایش هنوز  

 !ادامه دارند
ری«،  جای شک نیست که رهبران جناح های آن حزب )خلق و پرچم( و از جمله شخصیت های چون »صالح محمد زی

عاملین اصلی جنگ افغانستان نبودند و امریکا با استفاده از طرح و دوکتورین جنگی »برژینسکی« حتی در دوران محمد 

اول  درجٔه  به  آوردند،  بوجود  را  بعدی  های  زمینه های جنگ  آنچه  اما  عملی ساخت،  نام »جهاد«  زیر  را  اقداماتی  دأود 

به غرب، به درجٔه دوم عطش انتقاموجوئی شوروی و بسیج حزب طرفدارش   عصبانیت و شتاب زدگی محمد دأود در پیوستن 
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برای گرفتن قدرت و به درجٔه سوم افراط گرائی رهبران جناح »خلق« در جریان قدرت و آوردن گویا »اصالحات« از جمله  

 .نقش اساسی داشت یکی هم همین »صالح محمد زیری« که فرد شماره سوم بعد از »تره کی« و »امین« در آن گروه بود، 
نباید فراموش کرد که: امپریالیسم امریکا، از زمان پیدایش تا امروز، هزاران پالن و توطیه را علیه کشورهای عقب نگهداشته  

در جهان طرح کرده، ولی همه را پیاده کرده نتوانسته است. اگر شخصیت های سیاسی شوروی و بعد افغانستان با خردمندی 

دند، طرح »برژینسکی« نیز مانند طرح ترور »فیدل کاسترو« که بیش از پنحصد بار می خواستند  و خونسردی عمل می کر

او را بکشند و کشور قهرمان »کوبا« را تسخیر کنند، ناکام شد و یا در همین تازگی ها ناکام سازی طرح عضویت اوکراین  

 !ر شود و ضایعات کمتری به بار آورددر »ناتو« که توسط پوتین عملی شد، جنگ افغانستان نیز می توانست مها
 !بهرحال، به عنوان بر می گردم: »زیری« هم رفت 

به معنی »مژده« است. »خلقی« هایی افراط گرا و متعصب، با گرفتن بیموقع    فارسی   –دری»زیری« پشتو و در زبان   کلمهٔ 

نان( برای »خلقهای« افغانستان مژده دادند که   -لباس  –دودی« )خانه   –کالی  –، از دادن »کور ۱۳۵۷قدرت در هفتم ثور  

 ...در عمل، عوض »خانه« قبر، عوض »لباس« کفن و عوض »نان« مرمی در شکم های مردم بود
اما از آنجائیکه فرهنگ، »پوزش و معذرت خواهی« در شرق زمین و از جمله افغانستان »تابو« و حرام است، صالح محمد  

زندگی کرد، اما هرگز از مردم افغانستان   زیری نیز گرچه سالهای زیادی بعد از »فرار و مهاجرت« در کشور انگلیس )لندن(

 ..!اشتباهاتش اعتراف نکرد و سرانجام بدون خداخافظی رفت  معذرت نخواست و بر
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