http://www.arianafghanistan.com

2019/05/23

م .اسحاق نگارگر

زاهد خیا ِل جبه و دستار واگذار

اینها بزرگیی سرکوچک نمیشود
(بیدل)

حمله بر ولسی جرگه در کابل
نمایندگان ملت خان ٔه ملت را ویران کرده اند!
به اصطالح
ِ
ب خود استفاده می کنند معموالً کسانی را برای نمایندگی به خانهٔ ملت می
ق انتخا ِ
ملت های آگاه که با هوشیاری از ح ِ
ت خونسردی؛ تحمل و تواضع شان افتخار کنند.
فرستند که به دلی ِل عمل شان سرافگنده نگردند و بتوانند بر صفا ِ
ت شخصی نیست .آن را که برای نمایندگی برمیگزینیم
ب دیگران خویشاوندی؛ قومیت؛ پول و دیگر تعلقا ِ
معیار انتخا ِ
ِ
درعقل؛ ِخ َرد و دور اندیشی یک سر و گردن از دیگران باید بلند تر باشد .در پارلمان مردانی با ِخ َرد و دوراندیشی
رز لندهور بن سعدان شاه
بزرگمهر به کار است و پارلمان هرکار ٔه پهلوانی نیست که مردانی بابند و بازوی رستم و ُگ ِ
را به نمایندگی از مردم در آن بفرستیم.
زیر لب گفتهٔ حضرت سعدی را زمزمه
با چشمان بازمانده از حیرت به سوی شکست و ریخ ِ
ت خانهٔ ملت می نگرم و ِ
می کنم که:

نه هر بازو که در وی قُـ َوتی هست
به مـردی عاجـزان را بشکند دست
ضعیفـان را مکـن بر دل گــــزندی
ور زورمنــــدی
کـه درمـانی به جــ ِ
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تعمـــیر پارلمان را هنـــد برای افغانستان ساختـــه بود و طبیعی است که هندوستانی بیچاره شب و روزکار کرده
ِ
جریان چهل سال جنگ از دست
چیز خود را در
برای دول ِ
ت خود مالیه پرداخته بود تا دولتش برای مردمی که همه ِ
ِ
پیالن مست وار ِد معرکه می شوند و همه چیز را به هم می ریزند.
داده بودند کمک کند .هن ِد بیچاره چه می دانست که
ِ
زبان انگلیسی مثلی سایر دارند که می گوید:
در
ِ
A bull in a china shop
تصویر خود را
یعنی یک برزه گاو در دکان آیینه فروشی حاال شما یک بزره گاو را تصور بفرمایید که در هر آیینه
ِ
یالن
می بیند و به فکر اینکه حریف است و با او سرجنگ دارد به سوی هر آیینه حمله می بَ َرد .پارلمان پس از جنگ پ ِ
ُکان آیینه فروش شده بود .حاال که این به اصطالح نمایندگان ملت خان ٔه ملت را ویران کرده اند
مست د ُُرست همانن ِد د ِ
در حقیقت بر دارایی عامه تجاوز و آنرا تخریب کرده اند و این جرمی مشهود است که من نخست قضاوت نمی کنم و
معیار قومی قضاوت نمی کنم و چون اینجا ُجرم مشهود است و دولت مکلفیت
دوم اگر مجبور شوم که قضاوت کنم بر
ِ
دارد که جبران خسارهٔ عامه را از خطاکاران طلب کند بنا براین پیشنها ِد من به آقای داکتر اشرف غنی رئیس جمهور
طرف
ت وکالی هردو
ت وارده را سنجش و برآورد نمایند و پو ِل آنرا از معاشا ِ
و جناب وزیر مالیه این است که خسارا ِ
ِ
کار یک محکمهٔ صاحب صالحیت است هنگامی که قاضی
دعوا حصول نمایند و چون تعیین مالمت و نا مالمت ِ
طرف مالمت حصول و به آن طرف برگرداند .در
عنوان جریمه از
طرف نامالمت را به
فیصله کرد میتواند خسار ٔه
ِ
ِ
ِ
ت تعلیق قرار بگیرد .آنانی که خویشتن را نمایند ٔه
شرایط جرم مشهود مصونیت پارلمانی اشخاص می تواند در حال ِ
ِ
ملت می پندارند ولی خانهٔ ملت را ویران می کنند خود کال ِه خود را قاضی بسازند و به مردم بگویند که مردم به کدام
ب ما ویران کرده اند و شما بیایید و
چشم بروند و به هند بگویند که خانه ای را که شما آباد کرده بودید
وکیالن منتخ ِ
ِ
احساس شرم بیگانه باشد! فاعتبروا یا اولی
سنگ پای که با
آنرا از سر آباد کنید .آنچه مردم دارند روی است نه
ِ
ِ
االبصار نگارگر21می  2019برمنگهم
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