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 08/06/2018                  م. اسحاق نگارگر

 آیا ما کشوِر را درقُمارمخالفت های سیاستمداران

 می بازیم؟
 

های گوناگونست اما این همه  زانهٔ فرهنگخ و ن داردگونه دی د کشوری عجیب است بیش از صدهن دوست دارم. را دمن هن

 رد این سرزمین تاخته اند شغالگرانی که برآمده اند. ا حفظ هویِت مستقل کنار با هم جوش خورده و دیِگ هند با در ها فرهنگ

امروز  فاتح مغل همه بدین سرزمین دل سپردند و شاهان نموده است. ره تسخیرباالخ و مسحور شان را خود واقع جادوی هند

قلعهٔ  هوای دیدن قطب منار؛ و هند برود مسافری نیست که در جهانگردی است و از توریزم و ملی هند دعای گی ازبخش بزر

سرچشمهٔ  رده اندک آباد آنجا که در یولی یادگارهای هندخفتند بزرگ در بابر ننماید. احفاد تاج محل را همایون و زارم سرخ؛

  شود. نمی ُخشک چشمه ای که هرگز جهانگردی هند است و عواید

 ه دردک پیش نهادند پا عرصهٔ سیاسِت این کشور ردانی درولی م چند دستگی بود بالی نفاق و ما گرفتار هم مانند روزگاری هند

ه شرق است ک بزرگترین دموکراسی در امروز کوفتند و ملی خود تنهٔ مصائب بر را ارادٔه خود تبر تشخیص نمودند و را دهن

 بیاموزند. هند تجربهٔ  یک عالم از توانند نفاق پروردگان شرق می استبداد زدگان و

ل تأمُ  تحمل و با سیاسی را تحوالت چنانکه راه تغییرات و ه عادالنه نیست ولی هندامعاین ج روت درهم توزیع ث وزهن هرچند

 رسید. خواهـد ملی نیز توزیع بالنسبه عادالنهٔ عاید اجتماعی و به آزادی رسید به عدالت پیمود و

ام الغراند فاقه کشیده و این بزرگمرد و «دادیم. به او ولی ما هند را انگلیس هند را اشغال نکرد» نوشت: 1۹08 مهاتما گاندی در

 واندت هیچ قدرت نمی را متحد و های نیرومند ملت کند. دست دیگران رفتن را برای ما آفتابی می زیر فلسفهٔ واقعی اشغال و

بودیم ن ما مگر را اشغال نمایند. آنان و تا بیایند خوانند می راهای قوی را ف دولت پراکنده خود ضعیف و ولی مردمان اشغال کند

 دای ما دولتداری را بدهند. اگر یاد رسم دولتداری را راه و برای ما و اشغال کنند را ما و بیایند دعوت نمودیم تا را ها که روس

  خواستند؟ خانه های ما چه مرگ میوزارت  روسی در داشتیم آن هزاران مشاور

 اشغال کند؟  را ما نبودیم که امریکا را دعوت کردیم تا بیاید و این ما آیا

 رق کنند؟ ف گاو از را او و توانند امریکایی می ذیل بدون مشاوران تا صدر از ما رهبران امروز آیا

گرفتار بالی نفاق اعتماد متقابل نسبت  های ضعیف و لتم کند. درنیافته ایم مطرح می بدیهی را که ما آری گاندی یک حقیقت

یش امروز ب تصادفی نیست که ما برند. بیگانه می به داور شکسته را حتی نا شکسته و سر و ددهن دست می از را دیگربه هم

 )وای( زنده باد و )اِکس( رده بادهای مُ  ریادخواهیم که ف می خود هواداران از وقتی ما یک حامیی خارجی داریم. و یکهزار از

ا م ما کمایی کنند! هموطناِن خود از را و ما دعوت کرده ایم که بیایند خود یاد بُرده ایم که حامیان را از این حقیقت را دهندب سر
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اداره  را ودخ کشور نداریم تا بی سرپرست کفایت الزم را یتیم و که ما کودکان کنید اشغال ما و زنیم که بیایید می ریادف خود

 کنیم.

ا م دیگران از هم معلوم نیست و م ماولی مشکل اینجاست که ولی و وقی کند می داقیم ضرورت پیم است که به ولی ویتی هات

 تالشک را و چور وازج ما ما برای سیاستمداران کشور وقیم ما جلوه میدهند. سیاست در را ولی و خود نمایند و نمایندگی می

روزگاری  د.نک ل ُدزدان روز روشن را آسان میچپاو دزدی و کرده است که کار های پُر ا تفنگه ایدیولوژی اعتقادها و دهد.می

 خانم پروین اعتصامی گفته بود:

 ستا کردن شب گرم یغماُدزد اگر 

 ستا ام روز روشنـکـُدزدی ح

 

برای  را نیز سیاست ماهای عرصهٔ  شریف نواز داشتیم که برخی از فعّال می )ستره محکمه( کاش ما هم یک ُسپریم کورت

 ند.بیازمای بار بار این سرمه های آزموده را شدند نمی مردم مجبور تا کردند های سیاسی محروم می فعالیت اشتراک در همیشه از

 در ه ماخوانده است ک فرا بیکفایتی ما نفاق و ران راهمه اشغالگ بگوید است که به ما به کار مندیال دی ونخست کسانی چون گان

آن  از ما مقصود و خواهیم؛ چه می داند که ما نمی صدای گوشخراش و سر هیچ کس از دمیم و دآهنگ میگونه ُسرنای ب صد

که  دلبستگی داشت اعتقاد و خود مردی چون گاندی به فلسفهٔ خاص مقصود استیم. باالخره راه ِسپرکدام منزل خواست چیست و

ه هموطنان ب نمی خاست و بر جای خود دل آنگونه حنای قناعت به پا بسته بود که ازبی به قول رایش می بخشیدندب را همه ُدنیا اگر

 در ار اداین فری خوانده است و را فرا شما او نفاق را اشغال نکرده است بلکه شما و گفت که انگلیس شما می با تأکید خود

خواستند  گوناگون داشت که برخی حتی نمیهای  حتی کاست داشت و آن ادیان مختلف وجود که در داده بود کشوری سر

را  های خود گفت نخست همه خواست هدف های مشترک داد و مردم را او اما ببینند. زحمتکش ترین مردم جامعه روی شان را

شما مستولی است نجات بدهید که محتاج  فقری که بر از را خود و حاصل کنید دست داده اید آزادی را که از و بگذارید یک سو

 فـدای شکم ُکند. و بفروشد آزادی را شود می گرسنه مجبور و

رسش پُ  فقط برای اینکه از ما و دنشسته ان خیمه ها زیر سرما و گرما در ما کمک دریافت کرده ایم ولی شاگردان دالر ملیاردها ما

ا قاش ر این خربوزه پنداریم که اگر می دمیم و نفاق می شیپور م دره تقسیم غنیمت بجنگیم باز دزدانی که سر ریزیم مانندبگ

دام ک م نداریم باه ده راکردن یک دهک آباد استعداد وت ن واین حقیقت تلخ که م غافل از رسید. ما بیشترخواهد قاش کردیم سهم

  کنیم؟ آباد مملکت را خواهیم یک یا چند کدام امکانات می با پول و

 شان َسره شده است و کار که کاروانی زده شده و استند ها همان داده اند زیه را سرآنان که به بهانه های ضعیف غوغای تج

 میسر ممکن و های دوامدار خونریزی ها و ها بدون جنگ که تجزیهٔ این مملکت با این درهم آمیختگی قوم دانند اکنون خوب می

م این بازخواست ه بر بنا و شود لط نمیجامعه مس انون درحاکمیت ق دالت وع دصلح نیاید و جنگ همچنان ادامه یاب راگ نیست و

 طبیعی است ده است وتان باری سر کدام آسمان بر ول ازکه این همه پ ما بپرسد که از کند هیچ کس مجال پیدا نمی و میرد می

این  و ردگذا دست ناخورده باقی می اق راقاچ مبتنی بر مافیایی و َمِلک اقتصاد صد این شیؤه یک قریه و افغانستان نیز که در

 سازد. ل میآدم خیدرهٔ  و کارخانو؛ باړه؛ مختار منطقهٔ خود صد جا نیز

ظام آن یک ن در یا و ردندرا بدل ک این کشور به فرض نام که اگر پندارند می و داده اند سر راحتی را آنان که صدای صدگونه نا

 چشم دو خواهد چه می خدا از به اصطالح کور مردم می اندازند به دام میان همای سعادت را شب در کردند فدرال برقرار

  روشن.
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  تفریط است. راط وافغانستان تاریخ مبارزٔه اف تجربه نشان داده است که تاریخ

ردم م عدم تفاهم ولی با کرد دم تیغ تیر انقالب از ضد به نام متخصص را جوان تحصیلکرده و صدها کرد «انقالب» و چپ آمد

  رفت؛ بدر زار میدان کار سرافگنده از و شد برو رو

 قوق بشرح گونه تخلف از صد بککه چو آن کشمشی استند براوردگان سر اکنون اکثر و افتادند درت باهم درسر ق بر مدآراست 

 شان تخلفی دوسیه ها که کسی کاری با ترفند فیصله کرده اند با صد بازخواست می ترسند و سخت از را به دنبال دارند و

 میمی که میتص هر و نکنند تکرار ام گذشته راکه تجربه های ناک شان نهیب میزند برای سلیم دیگر این عقل بر بنا نداشته باشد

به  ذاشت وپُشت سرگ این مرحلهٔ بحرانی را این وقتی کشور رب بنا درعمل پیاده کنند. و مردم بگیرند پُرسش از بنیاد بر گیرند

 دتوانن ببازند می های خود مخالفت قُمار در که ممکن است کشور را امروز آن وقت سیاستمداران ایی نسبی رسیدکف ودخ دِ ح

گرفت آن کیست  شان اکثریت را صورتی که نظر در میان بگذارند و با مردم در مردم تشخیص کرده اند که به خیر رچه راه

ه رخ داده است که سیاسیون یک منطقه بدین نتیج حادثه بسیارتاریخ جهان این  در اام دتصمیم اکثریت مخالفت کن با که بتواند

بالمنازع  رهبر کنند داپیکر مملکت ج از را ودمحل زیست خ راین اگ بر ابن شوند ررهب وانندت لکت نمیسطح مم که در رسیده اند

ه ب و شد وسوسهٔ رهبری نمیهمین  هنگام آزادی نیم قارهٔ هند محمدعلی جناح گرفتار در چنانکه اگر شوند می ودمحل زیست خ

 افغانستان و بغل هم خار و باشد بغل هند ارِ نداشت که هم خ ودابوالکالم آزاد گوش میداد امروز پاکستانی وج های موالنا اندرز

خِ تاری پس منظر ولی پاکستان در بود ه مییک قدرت قابل توج نظام دموکراسی هند چند ملیون مسلمان در و صد دو بیش از

 یا .پی اِس . انگستان اِن. در یا اینجا ه دارد؟چ دیگر رشوت خوار حکومت های فاسد و نظامی و فاسد دکتاتوران از غیر خود

 تلندمردم اِسکا یک رفراندم باخت و جدایی را در ت اماهمین حزب پیشنهادبرتانیه داش هٔ جدایی ازداعی حزب نشنلست اسکاتلند

 باید ها ن درسای از ما خفت. روف صدای جدایی طلبی اسکاتلند و بدین ترتیب سر و مانندبرتانیه ب که بخشی از تصمیم گرفتند

 خواب نوشین انقالبیگری بیدار از هنوز تجزیه بترسانند از مردم را انگشت تهدید خواهند با تکان دادن آنان که می بیاموزیم.

ه ک پشیمانی چیزی ندارند ناله های ندامت و از رشکست خورده غیهای  که انقالب دیدند می نمالیده اند تا را ودخچشمان  نشده و

عب الهضم و ناگوارست ذای صزورگویی چنان غ راهِ جنگ و تجزیهٔ کشوری به نام افغانستان از عرضه کنند. خود به هواداران

اسی زلزله های سی فراغ میکند.است اسهال و گرفتار زنی حتی همسایه های افغانستان را ارذجای شان بگ به داخلی را که هواداران

 انه نیز است. اقبال فهمیده گفته است که:شرق می رکزی وآسیای م زلزلهٔ سیاسی در آسیا قلب در

 ــل استِگـ ر آب وـآسیا یک پیک

 آن پیکر دل است ملت افغان در

 نت تــاست آزاد اس آزاد ا دلـت

 نباد است تـ رهِ  نه خاکی در ور

هرخواست  ت.اده اسایست ها توفان نها و طوفا ِ برابر چناریست کهن سال که همیشه در بلکه بلرزد بادها ازنیست که  افغانستان بید

 در بپردازیم. هٔ اهریمن سازی همدیگریبه عمل ما نباید مطرح شود تواند می فضای دموکراسی قابل تحمل است و هوای و در

اهریمن سازی  تفاهم وؤ است سما رخنه کرده  در میان ابینی هانواع بد ما شکسته و شرایط چهل سال جنگ که مینای وحدت

یک  جنگ را زیر باهم در کمال سیاستمداران ما این است که نیروهای مخالف و کند. را تشدید می نفاق ما همدیگر جنگ و

 مبرمنگه 2018جون  ۵ نگارگر فاعتبروا یا اولی البصار. با صراحت لهجه بگویند. را خود سقف جمع کنند تا حرف دل

 


