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4 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  
 

 04/07/2018                  م. اسحاق نگارگر

 رفتن چشم بسته دنباِل دیگران
 استاهانت به عقل 

 
 دم گرددل منهـعقـــ نـِط زمیـبسی ر ازـگ

 

 َرد هیج کس که نادان استـبه خود گمان نَبَ 
 

 )سعدی(

 !آن که چشم بسته دنباِل دیگران می رود به عقِل خود اهانت میکند

 دیاز دلم بر لب دو یآه کرد؛یو جان باختن نََود تــن در کابُل صحبت م میاز انفجاِر عظ دمیخبرها را شن یوقت امروز صبح باز

 زدندیم ادیفر اریمرداِن بس زنان و ماتم ُگسترده بود و یها میگل که دید و زد کابل سر یخانه ها از یاریبس در پرواز تند الیخ و

 یانیناصرخسرو قباد میحک زدند.  یصورت م سر و نداشتند بر ودداران وج ماتم رِ محض دربِدحادثه  که از ینعش ها خاطر به و

 :دیگو یم آن شعر آوردم. او در ـادیعقاب سروده است به  یشعرش که برا با را

 

 اراستیبال ب و طعمه پر طلبِ  َوندر      خاست به هوا یسِر سنگ عقاب ز یروز

 راست روـب د بگشادـب یقضا ز یریـت      یانسخت کمـ یکی نگــــاهیزکم ناگـــه

 کاست خاک فرو یبسو اورا رـم اَبر وز      جــگردوز رِ یعقـــاب آمد آن ت الِ بـ بر

 خاست زکجا دنـیپر و یتُند و یزیت نیا      نـآه ز و یچوب ز که نیا عجبست گفتا

 دید برو شیخو ـَرِ پ و کرد نگه ریت یز

 برماست کهماست  که از مینال که ز گفتا

 نکهیا یبه جا و میشده ا یدستگ چند نفاق و قرن است که گرفتار نیچند ها مسلمان ما میبگو ترعام یاگر اندک ها و افغان ما

 نیبا ا و دراز گرانید یتبختر انگشت به سو ینوع با م؛یمالمت کن را خود و میریبگ خود یها نهیس یبه سو انگشِت شهادت را

 بیتتر نیبد و قرار را مالمِت عمِل خود طانیگناه ش از یمانیهنگام پش هک یُدُرست مثِل گناهکـار .میکرده ارا تبرئه  خود ،عمل

 :گفت یرحمت کند معلم سلطان جاِن بلخ را که م قیغر خدا .داده است یرا تسل خود

 هڅ هر د او میغم مکوه زه پخپله پاچا یڅته ه: »دیگویرد مم یافرازد برا یو قـد بر م کند یبلند م آلِت شهوت مرد سر یوقت»

 :دیوګ یو م« اندازد. یخم م را آلِت شهوت سر شد مرتکِب زنا رفت و یوقت یُشٌم ول یالیو وابځ وکڅ هر او
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 4از 2

 است که ارتکاب گناه( از شی)ع( پ وسفیحضرت  ارتکاِب گناه )نه مانندِ  از بعد یآر« پوه شه!ٌ یقاض نوته پوه شه؛ اوس»

 مبرانهیپ لتخص و ستریگـردیبدبختانه د نیا یول!« طانیش بِد تو لعنت به کارِ » :دیگویم و افگند یم نیزم خجلت برمسلمان سِر 

ما  فتمگیکه م فتمیمقصود دور ن . ازیکن یمعرکهٔ گناه دور از و یرپناه بب به خدا طانیشر ِ ش ارتکاب گناه از از شیهمان که پ

لعنت  کی میبجنگ با خود میسل وعقل میعظ یخدا یرویبه ن نکهیا یجاب و میداده ا را مسؤول جرِم خود قرار گرانیهاست که دسال

 ران؛یا ان؛اکستپ ه؛یانبرت ارکهنه ک ارِ استعم کا؛یامر سمیالیامپر بامِک پسِت ما ی. آرمیرا تبرئه کرده ا آن گفته خود ای نیا بد به کار

ِق مستنط دو از و میآن داده ا و نیا گروِ  را در ودداِد خ خدا میکه عقِل سل ما یاست ول یک و یک و ینصار هود؛ی ؛یعربستاِن سعود

 :میخسرو به خدا گفته ا ناصر میبازهم ماننِد حک و  میمالمت نبوده ا هرگز میکرده ا فرار یخواهب تا «لیبه چه دل»و «چرا»

 یبه کفِش خودندار یگیر اگر

 دنیآفر طانیحاجت بود ش چه

 یروین از سرشار طانیاز شکسِت ش و میبجنگ طانیش و نفس با تا دیفزایما ب تِ یشخص مقاومت را در یروین خواست یم خدا

 روسوسه لذت نَبََرد بالطبع د برابرِ  مقاومت در آنکه از .شد یم ناخوانده برابر خوانده و بود یکه اگر امتحان نم میشو یخداگونگ

 را از انیز خود جلب و یبه سو آن منفعت را است که دولت ها با استفاده از یحربه ا استیس شود. یم لیگناه ذل طانیبرابِر ش

 .بدون دروغ ناممکن است استیاست که س لیدل نیهم به کند یرا م کار نیهم زیربهٔ دروغ نبه ح انسان و کنند یخود دفع م

هم ف یدارد که من برا یسخن یعمل استِ یس یعنی یپلوماسیبارهٔ د در ییکایمنتقِد امر 1۹۳8یجوال1۴وفا مت "گولد برگ زاکیآ"

 :کنم یترجمه م تیب دو نیآن را به ا بهتر

 یکه با ُهنــــــــرمند یگرتوان

 گرید یده یرا جلوه ا زشت

 یکه تو به دست آر استیس نیا

 رتـــبه وهٔ یـه شـرا ب نـیرـبــدت

 یرنگارنگ متوسل م یها لهیبه ح دفع کنند خود از را ضرر جلب و خود یسوه ب منفعت را دارند جهان که قصد یها دولت

 یتراعالن تلِک گردِن مش هنرِ  ها متاع ارزان را با لهیکه با چه ح دینیب یرا نم تجار مگر کنند. یاستفاده م یپلوماسید از و شوند

 یوعمصن چرم از زیاش ن هیدر رو و مقوا کاغذِ  دیخر یم او که از یتتلهٔ بو که در دیتان بگو یبرا صادقانه تاجر اگر کنند یم

 یم رها یراست خدا و دانیم را در شما شود و یجدا م هیرو اش از تله دیبزن زیخ یجو به قوت از اگر استفاده نموده است و

 ق ازح صیتشخ یکه خدا برا دینداشته باش یبه شموِل دولِت خود انتظاِر راست ایدولِت ُدن چیه پس از د؟یخر یوت را مبآن  کند

اخله ما مد یداخل امورِ  که در میکوب یم واریبه د دسِت پاکستان سر از هاست که ما مدت حاال داده است. میتان عقِل سل یباطل برا

اده شما استف و ما رِ براب در فیتخو و عیحربهٔ تطم هردو از و دهیرا د ام یچارگیب هاست پاکستان فقر و حال آنکه سال هـا دارد و

سالم استحکاِم قدرِت خود ا یالحق که برا اءیدکتاتوِر آن ض پاکستان و کردند افغانستان تجاوز ها بر که روس یاست. وقتکرده 

 د که نظرِ بو اءالحقیض نیا افغانستان گرفته شود. تجاوز روس در لِ یجلِو س خواست یغِم اسالم را نداشت بلکه م گفت یاسالم م

ان افغانست در را است جنِگ سرد ممکن دید که زین کایامر و جهاِد افغانستان جلب کرد یسوبه  اش را یغرب نِ یمتحد و کایامر

. مینداشت مبتکر مستقل و استمدارانیافغانستان س در گریاما ما د گذاشت افغانها ارِ یاخت ممکن را در یکمک ها آمد و بِبََرد

 و ودغرق شده ب یُمرداِب دست نشاندگ در قبالا بدبختانه  کشورش درِس عبرت گرفته بود خود و اوضاعِ  از دیکه شا بیداکترنج



  
 

 

 4از ۳

 یاز آنان استفادٔه ابزار روس ضدِ  بر کاریپ در نشیمتحد غرب و که دانستند یاحوال نم اوضاع و آن در زین نیرهبراِن مجاهد

 .کنند یقدرت جلوس م کهٔ یار آنان بر هللا سقوط و بیکه نج کردند یم فکر و بودند یروزینشئهٔ پ مغرور کنند یم

ان پاکست جاِن مردم افتادند. به و گریجاِن همد به زود و دندیگرد یقـدرِت انحصار هٔ وسوس ریاس زین نیرهبراِن مجاهد متأسفانه

 یم یافغانستان دولت در شکسته بود ها خاِص افغان یکمشنر یشان را پُشِت دروازه ها یمـل رورغ قبالا  آزموده و را نانیکه ا

 گنده واف یدولت یب و سمیانارش وبهٔ یمع رهٔ یدا در افغانستان را گریهمد با ها میجنگ تنظ یول اشدب او رِ یرمان پذکه ف خواست

وب خ را یدروتن و ییادگرایدرِس بن یدارِس پاکستانم در یکودک آماده کرده بود. طالبان که از شیبرا استفاده را سؤ نهٔ یزم

 اختندس یالملل نیب سمیسو النهٔ ترور کی از را خود رِ کشو بودند ینیب خود و غرور سرشار کشور شکسِت روس در از آموخته و

 :دیگو یم دلیچنانکه ب نیکنند بنابرا خود ییجنگ یروهایکه خرجِ ن نداشتند یپول گرید یاز سو و

 افالس نجهٔ ـشک رِ یاد اسـبـم یکس

 یبه زنادار به سِر دار یآدم که

 در بکند. توانست یآورِد مسلماناِن ساده دل م ادب جِ گن زین اسارت را نیارٔه اچ و ودندافالس ب شکنجهٔ  ریاس سخت زین طالبان

صول ح یبرا زیطالبان ن ود اعانه جمع نکنند وخ انِ یمقتد جمعه از یکه روزها نبود مسجد چیه ایآسترال و کانادا کا؛یامر اُروپا و

 داشت و شان غلبه مِ یعقِل سل بر یاحساساِت تند انقالب چون و کردند یم نیتمک یالملل نیب سمیرورت یها واستبه خ ااعانه ه نیا

هم  یبرخ شانهٔ طالب و بر یبرخ را مات کنند خود فِ یرصهٔ شطرنج افغانستان تالش داشتند حرع در که زین هیهمسا یها دولت

شادباش  یتپ تپ ها ودندب ودهنم اریاقامت اخت نیالءُ خواجه بها هگاهِ پنا دست داده در از را شانهٔ مخالِف طالب که قدرِت خود بر

 و شود یم 2001سپتمبر مازدهیسبِب حادثهٔ  یالملل نیب سمیترور یها یالیام خخکه  دانست یم یکی نینه ا .وفتندک یم نیرآف و

 ندکیجمع م طالبان را میرژ یایاش بور هچهل روز یها یبمبار در زین وید اکوان و کندیم باز افغانستان در را ویاکواِن د یپا

 بخِت طالب را وادار کوکب ویاکواِن د یها دو پنجاه و یکه ب دانست یانداخته بود نم رهیس ارچ نیالدءُ که درخواجه بها یکیآن  و

 داراقت و ردیبگ نظر را در منافع خود که بود مجبور ویاکوان د اما گذارد یم نانیا سرِ  را بر یتاجِ پادشاه و دینما یبه افول م

 «ایننه زِن د نه مردرِه آخرت و» اصطالح به دندیزکه برگ را یاما کس نه ناسپاِس جفاکار و باشد اداروف اریکه  دهدب یکس به را

 رشوه را در یول هاپ یول دیبکن دیخواه یچه م هر گفت یبه همه م نه هم دشمن و و که نه باکس دوست بود تیخاصیب یآدم

 ی ُدبَ گذارانِ  هیاسرم نِ یاز سالط یکی یکه و فاش کرده اند ییکایمنابع امر نکیا و دیجا بلند منزل بخر نیدرهم و دیمبر یدوبَ 

به راه  رانگیگذاشته به ُدنباِل د را کنار میعقل سل فیتخو ای عیتطم یرویاست که ما به ن نیا یصورت مسألهٔ اساس به هر است.

ا فرض حاال شم ساخته است. گانهیب زین میعقِل سل یادمب از را ما گرانید ترس از اناا یاح ای و رشوه ای دسِت نوازش و و میافتاده ا

 نقاِط مزدحِم شهرکابل منفجر از یکی در را یمن خواست که بم از پول داد و دارمقـ کین به م گانهیب رِ یقدرِت شر کی که دیکن

 شتنیر خوباشم نخست ب زمجه میلعقل س یابتدائ نیمن با قوان اگر بفرستم؛اِم مرگ به ک را اهگنیرُدم بم یبه شمول خودمشت کنم و

 یگرفتِن جاِن ُمشت به خاطر آنکه از زین دوم و کند یم مرا لکه دار یاستقالِل شخص و غرور رشوه است و نیکه ا زنمیم بینه

تصادِف محض درهمان  کیبه فرمان  آنان راینه من ز و یشناس ینه تو آنان را م! که برادر پُرسم یم دهدیبه من پول م گناهیب

که محکوم کردن اشخاص به  نیا زین سوم و ؟یآر یرا به دست م یرِگ آنان چه مقصودم از استندپس تو نطقههمان م وقت در

 ای و میمجال دفاع بده شانیبه ا و میبشناس آنان را نکهیبدون ا اشخاص را که ما ستین یآن هم مجازاِت اعدام کار مجازات و

 .مییمحکوم به اعدام نما میداشته باش یقانون تِ یصالح خود

 که ندیگو یم شیو برا زندیانگ یم انسان بر در را ینیرِت دفقط احساِس نف ستین کار در یاست که پول مول نیا زیراه ن کی

 نِ ییپا و به خدمِت باال حور دو هفتاد و اآنج در و َرَودیبهشت م محاسبه در پال و بدون پُرس و و میمستق عمل او نیانجاِم ا از بعد



  
 

 

 4از 4

 ادالنهع ریغ مطلقاا  وهٔ یش نیبد است که اشخاص را گانهیبا عدل وعقل ب هم آنقدر بزرگ یباهلل خدا نعوذ ایآ یول رسند یتنه اش م

 .کند یم یبخش حور گرانیکُشتِن د پاداش در و کند یازات ممج کوم ومح

 یآن صحه نم وجه بر چیصاحب عقِل مطلق است به ه که زیبزرگ ن یخدا دیآ ینم جور میعقل سل یکه آنچه با مباد مینیب یم

 کی روم به خاطر سوختاندن شهرِ  نکهیا هجینت و خود مبالغه نکنند نِ ید داده است که در اهِل کتاب خبر یبرا زین خود و گذارد

 شیب و گرانید از شیاست که پ یباال تف سر ُکشتار قتل و افراط در نگونهیا و ستین رفتهیپذ زین یبارگاِه الهــ تن شوم در دو ای

ِن قدرت دام پول و یها طانیوسوسهٔ ش لیبه دل که کنند یم را کار نیا یکسان افتد و یمسلمانان م اسالم و یرو بر گرانید از

 . ندیآال یم یعدالتیاسالم را با ننِگ ب

 نیهم .دیکش یاست نم دهیکه کش نجایما بد کارِ  میکرد ینم المیل را ودوعزِت نفِس خ یتقو و میشد یالنفس نم فیما ضع اگر

 نمدایم گرانید از را برتر قوِم خود گرفتار است. من اگر زمیفاش و ییجو یبرتر یوعبه اعراِض گوناگوِن ن جامعهٔ ما امروز

فرهنگ  زبان و عرصهٔ  در دانم یم گرانیزباِن د از برتر و را بهتر زبان خود من اگر کرد؛ یم که هتلر کنم یرا م ارهمان ک

. کنند یاستفاده م نفاِق ما از ُمرَوتیب گانِ یهمسا میاست خود انیم در خورد و زد ما گرفتارِ  کهیوقت تا اده ام وافت زمیُمرداِب فاش در

 خوب گفته است که: رشاع

 نه رَوت است نگهباِن عاجزان ورمُ 

 ورـُکشتِن م ز ینخواسته هرگز کس تید

 تنداس ما ِش یر یها نمکپاِش دل باشند ما یها زخم مرهم گذارِ  نکهیا یجا به و کنند یم یُمرَوتیما ب با تالح نیدترب در انگیساه

فروش  یبرا را اگر خود ما .میکن دراز گرانید یانگشِت مالمت به سو میتوان ینم میباش کیمالمِت درجه  ما خود یاما وقت و

 .َخَرند یم منفعِت خود به خاطرِ  را ام که چرا میکن تیشکا گرانید از میحق ندار میکن یرضه مآن ع ای نیبه ا

 ما ینفس ها یوه خواررش دست داده است. مردم از انِ یم در را اعتماِد خود یکنون رشوه خوارِ  دولِت فاسد و نکهیا آخر حرفِ 

 مین آنها د؛پول بدهن مــا تِ یمحافظاِن امن ها و یکچیکش به و ارندیمواِد منفجره را ب از پُر یده الر ساخته است اگر لیرا چنان ذل

 .شوند یفالِن لِق مردم که کُشته م میکن یم ریرا خوش ت خود ترنگِ  ام ندیگو یم و افگنند ینم یدان ده الرهم ب ینگاه

فراموش  مگر است. دهیفساد گرد رشوه و یقانون سخت مبتال عدالت و یدستگاه ها ما کشورِ  که در مکن یم من سخت اصرار

 پُر را ودخ یها سهیکه ک نیهم یول خشکانم یم ادرخِت رشوت ر خِ یکه ب آمد بتیه دبدبه و با ارنوالڅ یلو کیکه  دیرده اک

 یجرمن را از یگرید شد. بیغ و غُت و دیصحنه پر از چاق شده باشد گرانیخون د دنِ ینوش ال که ازخوشح یکیک کرد مانندِ 

 تمام رشوه خواران از هٔ یکه دوس کنم یم ن اصرارم یآر .نهاد زیه گرب پا رفت ورا گ ودسهِم خ چورآباد نیهم ازا او بُردند و

 یالملل نیب ِس یپُل ایانترپول  هب زین شان  فِ یوقت تیصالح و ارجاع گردد یالملل نیبدون استثناء به محاکمهٔ ب و (ی) تا (لفا)

ومِت کح کی جنگساالر و یبدون حضور قدرتمنداِن محل و یالملل نیب ناظرانِ  نظرِ  رِ یز یجرگهٔ انتخاب هیلو کی سپرده شود.

توسل به واسطه  را بدون استثناء و رشوت خوار حکومت هر نآ و اردیبه وجود ب یمنه قو و یمسلک یها تیصالح بر یمبتن

 یلمللا نیب یها ستیترورنفوِذ  سرحدات جلوِ  یکنترول جد   راه از و ندیبنما همیه گرفته است جرک یار برابِر رشوه اچه یباز

 ازین یمللال نیب تِ یابه حم ندهیپنج ساِل آ یام ازکم برک ما میبگذار کنار اگر احساسات را ها مقصود نیا نیتأم یبرا رندیبگ را

هم  ناتو و کایامر یحال قوا هر در اما دهم یم حیکشور ترج در را دملِل متح یقوا ممکن باشد حضور من شخصاا اگر .میدار

 لیبه دل شورک نیبدبختانه ا که رایز بگذارند صحنـه کنار از را استیس کدهٔ یفرتوِت م رانِ یپ و مشخص داشته باشند فیوظا دیبا

 یآفت به مراقبت ها نیا از ییرها یبرا است و دهیبدل گرد سمیون تروربه کان انیافـراط گرا تندروان و یبرا وضع مساعد
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