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 دو نرخ، شهر و کی

 

 !یچهل پادشاه کشور و کی
 

 ،افغانستان دولت در نکیا کند. یآنجا کوچ م از یخونسرد استدالل و ،منطق َچلَد یم ییزورگو ن جا که زور وای

 ه  یها ساده لوحانه خواب تجز یبرخ دار و ریگ نیهم در وهمه امپراتوران خود مختار استند  ندارد و لیذ صدر و

 .نندیب یم زیکشور را ن

 نئا خار او تینبوده است حاال که جمع یاسالم ت  یجمع د  یندانتخابات کا ها گفته است که در بار هیاجرائ سیجناب رئ

 ازیتام نیا اگر و ابمی یقدرت نم در تیبودن جمع میسه یبرا یلیگذاشته است من دل کنار و داند یم شیبه آرمان  خو

آرزو دارند جناب  ایآ و  ؟خواهند یم گریسال  د چند تا خواهند یخود م یاست برا یضد  دموکراس مسلماً برکه  را

  بلخ بماند؟ یتا که زنده است وال اُستاد عطا محمد نور

  خورد. یسر نم یزور است که با دموکراس بر یخود مبتن ردیپذ یگونه استقرار که تحول را نم نیا

 :گفته بود که یسعد چارهیب

 « نگنجد یمیاقل دو پادشاه در بخسبد و یمیگل بر شیده درو»

 را یادداشتی اند.  دهیاستقامت  مردم را برچ و صبر میگل و دهیگنج یمیاقل که صد پادشاه در ندیبب دارد و سر بر نکیا

 :است که  نیمشکل ا نکیا و نوشته بودم  201۵دسمبر  20در شیسال پ دو من دیخوان یم لیذ که در

 امیا د ازـبـطل یـم یـهـروز ب یکس هر

 نمیب یروز بتر م است که هر نیل امشک

 2017دسمبر 20االبصار یاول ای تبروافاع است. «یافغان ییدموکراس» نیبارز ا ت  یزور خاص استفاده از نیهم ییگو

 نگارگر برمنگهم
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 !یچهل پادشاه کشور و کیدو نرخ،  شهر و کی

شهر همان  کی یبودند و در سراپا دهینرخ ند شهر را با دو کیباد که هرگز  ریما به خ یپدرکالن ها پدرها و اد  ی

است که  نیا قتیکردند. حق یاحساس  تعجب م شهر کینرخ در  وجود دو از و دانستند ینرخ را رواج شهر م کی

ه به کار   یوقت لیدل نیبه هم و دندید یم ستخدا را نخ دندید یچه م از هر و زدیآنان موج م یدل ها خدا)ج( در ر  م 

 دندیخر یرا ده درهم م یزیاگر چ یعنیدرهم بود  کیده درهم  هر مفاد  شان در اریپراختند مع یفروش م و دیخر

حساب  ده  نیشهر حساب هم یسراپا در نیا بر بنا و درهم مفاد قانع بودند کی نیبه هم فروختند و یدرهم م ازدهی

نرخ  دو شهر و کی نرخ وجود داشت و کیشهر همان  یبود که در سراپا بیترت نیبد فروش بود و ازدهی و دیخر

 .دیگرد یتعجب  شان م یۀما

ِّ گل داشت و بیعج یکه استقرار دیشان هم مپرس یحکومت ها از  پادشاه رفت و یبار م نیها چند میبه اصطالح خط 

در امان  یشان را از شر  پادشاه گردش نیکه خدا سرزم بود نیهم زیتابعان شاه ن روز   شب و یدعا همان بود که بود.

 .خود نگاه دارد

چهل پادشاه. در  از شیکشور ب کی در از صد نرخ وجود دارد و شیب شهر کیکه در  نیرا بب روزگار ما اما و

 یکه در شهر ها نرخ ها یهنگام از کند و یم نییتع داریخر ییسادگ دکاندار و ییرا زرنگ نرخ ها اریروزگار ما مع

شد که چانه زدن را با فروشنده تا آنجا  جئرا زیمردم ن ان  یم ضرب المثل با تعدد  نرخ ها در نیشد ا دایرنگارنگ پ

ده پانز خواست یرا که م یمتاع بود داریزرنگ تر از خر شهیفروشنده که هم عرق سر کند و نتیادامه بده که از جب

 بیترت نیبد درهم بخرد و ستیشد آنرا به ب یحاضر م چارهیب داریخر گذاشت و یم متیدرهم ق یدرهم بفروشد س

 .بود دهیکش داریخر بیج از رفروشنده پنج درهم اضافه ت

 بر ابن د وخرن یکننده م دیتول یها ینه بلکه به حساب مارک کمپن تیفیرا به حساب ک ها زیزمانه چ دور و نیا در

 تسین یخبر گرید یاما از پادشاه گردش رود و یتا صد پوند باال م شود و یاز پنج پوند شروع م راهنینرخ  پ نیا

به  گرید چالند و یم یزور  خود پادشاه ب  کس به تناس هر َچلَد و یم تنها زور حاال قانون درک ندارد و که رایز

 .کند یزندگ یقدرت  او با آرام ۀحوز در و عتیب نیپادشاه مع کی یکه برا ستین چارهیب تیرع اریاخت

 شما که دینگاه داشتن. تصورش را بکن یهمه را از خود راض و ستنیهمه پادشاه ز نیا ۀسلط ر  یدشوار است ز وچه

ل ت سه ت نیهر صبح ماش به حکم فرهنگ  مسلط بر شهر و دیدر کابل است را  شیر و دیدوان یخود م یرا بر رو غهیج 

طالبان مسلط است  آنجا زور   که دیبرو دانیم کند که مثالً به وردک و یم جابیعاجل ا یارحاال ک .دیتراش یته م از

 یناگهان دو تا طالب تفنگ بر شانه دستک  تان را م و دانند یتان م ییمسلمان ۀنشان و تیرا کارت هو شیآنان ر و

کند که برخالف کرامت   ینفر را امر م او هم دو برند و یخود گماشته م ییرا نزد به اصطالح قاض شما و رندیگ

وبه از شما بخواهند که ت تان زده بروند و یکف پا ها کند بر یم خیتا دل  شان  بردارند و ییتان شما را کف  پا ییبشر

 برداشته بودند ییکف پا یرا در غزن شانیآن سه جوان که طالبان ا بتیُدُرست همان وقت است که از مص ! دیبکش

 .شود یم ریمن آرد چند فط کیکه به اصطالح  دیشو یآگاه م
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رار ق یوقار مورد تجاوز  افراد و تیثیح نیا اگر را حفظ کند و تابعان خود ت  یثیح و دارد که وقار فهیدولت وظ هر

 ند.مرگ دفاع ک یتا پا تابعان  خود آن دولت مکلف است که از ندارند، یقانون تیصالح چیه زور از ریکه غ ردیگ یم

ماید در دولت  و رسانند یبه قتل م یانسان ریغ یبا شکنجه ها ادیبن یاتهام ب کیرا با  یدولتمردان دختر ش  یر ریز ار 

 دنیمردم نمک پاش ر  یگونه فاتحه رفتن بر زخم ناسور وعالج ناپذ نیا رود و یفاتحه م یبرا ای کند و یسکوت م

  است. 

ت نکرده اس نیدارد تمک از سه برابر  سن  او سن شتریکه ب یبا مرد یرا که به ازدواج اجبار گرید یدر غور دخترک

طقه است که آن من نیکنند وعذر لنگ دولت ا یسنگسار م گماشتهخود  ییقاض کی ۀصلیباز به ف به جرم زنا متهم و

له دارد فاص تختیساعت از پا کیکه فقط  یدخل است" باز در شهر ی"بنده درآن ب نیا بر بنا در تسلط طالبان است و

عام کف  پا در اند دهیدزد لهیبه چه وس ه کس را از کجا ومال چ ندیکه بگو نیسه جوان را بدون ا  ندروردا یم ییمحضر 

 .شود یاستفاده م دخل است" ی"بنده ب ۀویهمان ش م ازه باز و زنند یم و

ا ر زکوة خود خواهند ینم لیاز قبا ی)رض( را که برخ قیدوران حضرت ابوبکر صد صدر اسالم و میاوریب ادی به

  سازد. یجامعه حاکم م یپا جنگد که قانون را بر سرا یحضرت ابوبکر تا بدانجا م بپردازند و

دولت هم  و دارد یم اهرا نگ شیقوا زیآلمان ن دارد، یافغانستان نگاه م را در خود یقوا کایکه امر ستین بیعج ایآ

رامت  ک یباک یب نیبه طالب نشان بدهد که بد یچشم تواند زهر یباهم نم رویهمه ن نیا یدارد ول یرومندین یکه دعوا

ان  خود تو به کار  باالتر از یکس یام را که وقت چارهیمادر  ب امرزدی. خدا بردیتمسُخر نگ اشخاص را به باد استهزاء و

ادر  مثل  م نیشود که ا یم دایپ ی!" حاال کسیمان یکده م رانیو ،یتان یُدر کو که نم" گفت: یم شیبُرد برا یدست م

ُدر کو که " :دیبه انان بگو ناتو برساند و آلمان و کا،یامر اربابان  شان در و یمرحوم مرا به گوش دولت  وحدت  مل

 یالتکه ضعف  دولت ح بخت بفهماند که حاالطالبان بد نیَشَود که بد یم دایپ یکس ای !" ویمان یکده م رانیو یتان ینم

  "یموش شده کدخدا ،یکس نمانده در سرابه وجود آورده است که به اصطالح " را

را  اریهم دل   آَرد و یوجود دارد که هم لعل را به دست م زیبرداشتن  افراد ن ییتر از کف پا یاجتماع یها مجازات

د شهر را پاک کنن ۀگوش کیگناه شان  ۀچند روز به انداز یکه برا دیشود که اشخاص را محکوم کن یرنجاند. نم ینم

 :که رندیگ یم ادیصائب  زچه وقت ا نانی. ارندیسهم بگ گرید ریکار  خ کیدر  ای و

 

 یمحبت ۀَود زمزمـاگر بُ  بیاد درس  

 را یپا زیجمعه به مکتب آَوَرد طفل گر

از  یریشبح  دولت قصد انتقام گ ایدولت  نکهیدهد مگر ا یجواز نم زیرا اسالم ن یانسان کرامت   ریتحق انسان و بیتعذ 

 .انتقام از مجرم ینه برا اصالح حال است و یند که مجازات برامجرم را داشته باش

 ربرمنگهـم نگارگ 2015دسمبر  20 کشنبهیروز  االبصار.  یاول ای فاعتبروا

 

 پایان


