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 31/05/2017                    م. اسحاق نگار

 به مناسبت خون ریزی اخیر کابل

 دم گرددن عقــــل منهــبسیِط زمی گر از

 کس که نادان است چبه خود گمان نَبََرد هی

 )سعدی( 
 

 !کند خود اهانت می لآن که چشم بسته دنبال دیگران می رود به عق

لم د آهی از کرد؛ ل صحبت میکاب جان باختن نََود تــن در عظیم و انفجار شنیدم از را وقتی خبرها امروز صبح باز

 های ماتم گُسترده بود که گلیم دید و زد خانه های کابل سر بسیاری از در پرواز خیال تند لب دوید و بر

 بر نداشتند ودماتم داران وج محضر حادثه در بد که از ینعش های به خاطر و زدند می فریاد بسیار نمردا زنان و و

 صورت می زدند.  سر و

 :گوید می آن شعر آوردم. او در ادکه برای عقاب سروده است به ی شعرش با خسرو قبادیانی را حکیم ناصر

 

 سِر سنگ عقابی به هوا خاست روزی ز

 بال بیاراست و طعمه پر طلبر َوند
 

 اه یکی سخت کمانیـکمینگ ه زـاگـن

 راست برو بد بگشاد قضای تیری ز
 

 دوز رـجگ عقاب آمد آن تیر الب بر

 کاست بسوی خاک فرو اورا مر اَبر وز
 

 آهن ز وچوبی  عجبست این که ز گفتا

 خاست کجا پریدن ز و یتُند این تیزی و
 

 دید خویش برو پـَر نگه کرد و زی تیر

 ماست که بر ماست که نالیم که از ز گفتا
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ه جای ب شده ایم و یدستگ چند نفاق و چندین قرن است که گرفتار ها نمسلما بگویم ما اگر اندکی عام تر ها و ما افغان

انگشت به سوی دیگران  با نوعی تبختر مالمت کنیم؛ را خود و بگیریم به سوی سینه های خود شهادت را اینکه انگشت

 ان را مالمت عملگناه شیط پشیمانی از اری که هنگامُدُرست مثل گناهک را تبرئه کرده ایم. با این عمل خود و دراز

 .را تسلی داده است بدین ترتیب خود و قرار خود
 

  گفت: خدا غریق رحمت کند معلم سلطان جان بلخ را که می

  گوید: می ردبرای م بر می افرازد دق کند و بلند می شهوت مرد سر وقتی آلت »

 «شُم څوک ځواب ویالی هر څه او هر د ته هیڅ غم مکوه زه پخپله پاچایم او»

  وید:گ می و خم می اندازد را شهوت سر آلت شد زنا مرتکب ی وقتی رفت وول 

 « پوه شه!ٌ قاضی ته پوه شه؛ اوس نو»

می  زمین خجلت بر سر است که مسلمان ارتکاب گناه( پیش از )ع(حضرت یوسف  گناه )نه مانند ارتکاب از آری بعد

 ه پیش ازپیمبرانه همان ک خصلت است و دیر رختانه دیگولی این بدب« شیطان! تو بد لعنت به کار» گوید: می و افگند

 معرکه  گناه دوری کنی.  از ری وببپناه  شیطان به خدا شر   ارتکاب گناه از

جای اینکه به  هب داده ایم و خود قرار که دیگران را مسؤول جرمهاست  گفتم ما سال مقصود دور نیفتم که می از

 تبرئه کرده ایم.  را این یا آن گفته خود بد جنگیم یک لعنت به کارب سلیم با خود عقل نیروی خدای عظیم و

نصاری  ؛یهود سعودی؛ عربستان ان؛ ایران؛پاکست انیه؛برت ارکهنه ک راستعما امپریالیسم امریکا؛ آری بامِک پسِت ما

به چه » و «چرا» قمستنط دو از داده ایم و آن ن وای گرو را در ودداد خ سلیم خدا که عقل کی است ولی ما کی و و

 :خسرو به خدا گفته ایم حکیم ناصر مانند هم باز مالمت نبوده ایم و کرده ایم هرگز بخواهی فرار تا« دلیل
 

 نداری دخو اگر ریگی به کفش

 ود شیطان آفریدنـچه حاجت ب
 

 نشیطا از شکست شیطان بجنگیم و نفس و با تا ما بیفزاید شخصیت خواست نیروی مقاومت را در خدا می

 مقاومت آنکه از شد. می ناخوانده برابر بود خوانده و گونگی شویم که اگر امتحان نمی نیروی خدا از سرشار

سیاست حربه ای است که دولت ها با استفاده  شیطان گناه ذلیل می شود. برابر وسوسه لذت نَبََرد بالطبع در برابر در

 کند را می همین کار ربه  دروغ نیزانسان به ح و کنند ع میخود دف زیان را از به سوی خود جلب و آن منفعت را از

 .به همین دلیل است که سیاست بدون دروغ ناممکن است
 

عملی سخنی دارد که من  باره  دیپلوماسی یعنی سیاست امریکایی در منتقد 1۹3۸ جوالی1۴وفا آیزاک گولد برگ مت

 :کنم بیت ترجمه می آن را به این دو برای فهم بهتر
 

 رمندیوانی که با ُهنــــــت رـگ

 وه ای دهی دیگرـزشت را جل

 آری به دست که تواین سیاست 

 رتیوه  بهــن را به شــریــبــدت
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 له های رنگارنگبه حی دفع کنند خود از را ضرر جلب و بَسوی خود منفعت را دارند های جهان که قصد دولت

 نره را نمی بینید که با چه حیله ها متاع ارزان را با تجار رمگ دیپلوماسی استفاده می کنند. از شوند و متوسل می

 مقوا ذکاغ خرید می او تله  بوتی که از صادقانه برای تان بگوید که در تاجر اگر کنند مشتری می اعالن تلک گردن

جدا می رویه  از تله اش جوی خیز بزنید به قوت از اگر چرم مصنوعی استفاده نموده است و از در رویه اش نیز و

دنیا به شمول دولت خود  هیچ دولت وت را می خرید؟ پس ازکند آن ب می راستی رها میدان خدا و را در شما شود و

 ه ماهاست ک مدت حاال سلیم داده است. باطل برای تان عقل راستی نداشته باشید که خدا برای تشخیص حق از انتظار

 هاست پاکستان فقر و حال آنکه سال دارد و اداخلی ما مداخله ه رامو کوبیم که در می به دیوار پاکستان سر دست از

 رها ب شما استفاده کرده است. وقتی که روس ما و برابر تخویف در حربه  تطمیع و دو هر از ارا دیده وبیچارگی م

 غمفت گ خود اسالم اسالم می قدرت استحکامکه برای  آن ضیاء الحق ورکتاتید پاکستان و کردند افغانستان تجاوز

  افغانستان گرفته شود. روس در تجاوز لخواست جلو سی اسالم را نداشت بلکه می

 ه دیدک امریکا نیز و افغانستان جلب کرد به سوی جهاد غربی اش را متحدین امریکا و الحق بود که نظر این ضیاء

 گذاشت اما ما دیگر در ها فغانا اختیار کمک های ممکن را در آمد و افغانستان بَِبَرد در را سرد ممکن است جنگ

رت گرفته عب کشورش درس خود و اوضاع از شاید نجیب که نداشتیم. داکتر مبتکر افغانستان سیاستمداران مستقل و

 نددانست احوال نمی آن اوضاع و در مجاهدین نیز رهبران و دست نشاندگی غرق شده بود بمردا در بدبختانه قبالا  بود

 می کرف و مغرور نشئه  پیروزی بودند کنند آنان استفاده  ابزاری می روس از ضد بر کارپی متحدینش در که غرب و

 .کنند اریکه  قدرت جلوس می آنان بر کردند که نجیب هللا سقوط و
 

 مردم افتادند. به جان و همدیگر به جان زود و انحصاری گردیدند وسوسه  قدرت راسی مجاهدین نیز متأسفانه رهبران

 در شکسته بود ها افغان دروازه های کمشنری خاص لی شان را پُشتم رورغ قبالا  آزموده و اینان راپاکستان که 

وبه  دایره  معی در همدیگر افغانستان را با ها ولی جنگ تنظیم اشدب او خواست که فرمان پذیر افغانستان دولتی می

اکستانی مدارس پ کودکی در کرده بود. طالبان که از برایش آماده استفاده را وءزمینه  س بی دولتی افگنده و م وزانارشی

 کشور بینی بودند خود و غرور سرشار کشور روس در شکست از وب آموخته وخ دروی راتن ادگرایی ودرس بنی

نند ک نیروهای جنگیی خود که خرج پولی نداشتند از سوی دیگر و م بین المللی ساختندزیک سو النه  تروری از را خود

 :چنانکه بیدل میگوید این بر بنا
 

 شکنجه  افالس کسی مباد اسیر

 ناداری ز  بهِ  دار که آدمی به سر
 

ت توانس ساده دل می نآورد مسلمانا ادگنج ب زنی ن اسارت راچاره  ای و ودندشکنجه  افالس ب سخت اسیر طالبان نیز

 اعانه جمع نکنند و ودمقتدیان خ ه ازکه روزهای جمع نبود هیچ مسجد آسترالیا کانادا و امریکا؛ روپا وا در بکند.

ند ت چون احساسات و کردند م بین المللی تمکین میزهای تروری واستبه خ ابرای حصول این اعانه ه طالبان نیز

 طرنج افغانستان تالش داشتند حریفش رصه  ع که در های همسایه نیز دولت شان غلبه داشت و عقل سلیم انقالبی بر

پناهگاِه  دست داده در از را خود طالب که قدرت شانه  مخالف برخی هم بر شانه  طالب و برخی بر را مات کنند خود

ام خدانست که  ن یکی مینه ای وفتند.ک رین میآف های شادباش و پتپ ت ودندنموده ب ین اقامت اختیاردالءخواجه بها
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 می افغانستان باز در را دیو پای اکوان و شود می 2001م سپتمبرم بین المللی سبب حادثه  یازدهزهای تروری خیالی

خواجه  آن یکی که در کند و جمع می های چهل روزه اش بوریای رژیم طالبان را بمباری در نیز اکوان دیو و کند

 می به افول طالب را وادار کوکب بخت های اکواِن دیو دو دانست که بی پنجاه و سیره انداخته بود نمی ارالدین چءبها

را  اقتدار و بگیرد نظر را در که منافع خود بود مجبور اما اکوان دیو گذارد اینان می سر پادشاهی را بر اجت نماید و

نه  و آخرت ره نه مرد» به اصطالح زیدندکه برگ اما کسی را کار جفا نه ناسپاس و باشد ادارکه یار وف دهدبه کسی ب

ل وولی پ بکنید خواهید گفت هرچه می به همه می دشمن ونه هم  و کس دوست بود آدمی بیخاصیت که نه با «دنیا زن

که وی یکی از  اینک منابع امریکایی فاش کرده اند و همین جا بلند منزل بخرید در دوبَی مبرید و های رشوه را در

 لیمعقل س فست که ما به نیروی تطمیع یا تخویصورت مسأله  اساسی این ا به هر ُدبَی است. سالطین سرمایه گذاران

ا  یا رشوه و یا نوازش و دست دیگران به راه افتاده ایم و ته به دنبالگذاش را کنار مبادی  از را دیگران ما ترس از احیانا

من  از د وپول دا داربیگانه به من یک مق رکه یک قدرت شری حاال شما فرض کنید سلیم نیز بیگانه ساخته است. عقل

رگ م به کام اه رامشتی مردم بیگن به شمول خود کنم و کابل منفجرر شه منقاط مزدح یکی از در خواست که بمی را

 غرور زنم که این رشوه است و باشم نخست بر خویشتن نهیب می زوانین ابتدائی عقل سلیم مجهمن با ق اگر بفرستم؛

 د میده میبیگناه به من پول  مشتی گرفتن جان آنکه به خاطر از دوم نیز و کند می شخصی مرا لکه دار استقالل و

همان  همان وقت در محض در آنان به فرمان یک تصادف نه من زیرا شناسی و نه تو آنان را می رسم که برادرپ

این که محکوم کردن اشخاص به  سوم نیز و آنان چه مقصودی را به دست می آری؟ مرگ از پس تو منطقه استند

به ایشان مجال دفاع  بشناسیم و دون اینکه آنان راب اشخاص را اعدام کاری نیست که ما آن هم مجازات مجازات و

 .قانونی داشته باشیم محکوم به اعدام نماییم صالحیت خود یا بدهیم و

 می انگیزند و انسان بر در ی رانیست فقط احساس نفرت دین کار این است که پول مولی در یک راه نیز

 اآنج در و درو بهشت می محاسبه در پال و ن پُرس وبدو مستقیم و این عمل او انجام از که بعد گویند برایش می

 عقل با عدل و باهلل خدای بزرگ هم آنقدر ا نعوذیولی آ رسند تنه اش می پایین و باال به خدمت حور دو هفتاد و

 پاداش کُشتِن دیگران حور در و کند ازات میمج کوم وعادالنه محر غی بدین شیوه  مطلقاا  بیگانه است که اشخاص را

 .کند ی میبخش

مطلق است به هیچ وجه برآن  که صاحب عقل نمی آید خدای بزرگ نیز می بینیم که آنچه با مبادی عقل سلیم جور

 هرِ ه اینکه سوختاندن شنتیج و خود مبالغه نکنند دین داده است که در کتاب خبر برای اهل خود نیز و گذارد صحه نمی

االی ب تف سر کُشتار قتل و گونه افراط در این پذیرفته نیست و نیز یبارگاه اله تن شوم در یک یا دو روم به خاطر

ه به دلیل ک کنند می را کسانی این کار مسلمانان می افتد و دیگران برروی اسالم و بیش از دیگران و است که پیش از

قوی ت شدیم و نمی ما ضعیف النفس عدالتی می آالیند. اگر بی قدرت دامن اسالم را با ننگ های پول و وسوسه  شیطان

به اعراض  جامعه  ما همین امروز کشید. جا که کشیده است نمی ما بدین کردیم کار لیالم نمی را ودعزت نفس خ و

 می را اردانم همان ک دیگران می از را برتر خود قوم زم گرفتار است. من اگرفاشی وعی برتری جویی ون گوناگون

 فرهنگ در عرصه  زبان و دانم در دیگران می زبان از برتر و را بهتر زبان خود کرد؛ من اگر می رهیتلکنم که 

ستفاده ا ما نفاق ُمرَوت از استیم همسایگاِن بی میان خود در خورد و زد وقتیکه ما گرفتار تا اده ام وداب فاشیزم افترم

 کنند.  می
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  خوب گفته است که: رشاع

 نه عاجزان ور نگهبانُمرَوت است 

 مور شتنک کسی زدیت نخواسته هرگز 

 

های  نمکپاِش دل باشند های ما زخم به جای اینکه مرهم گذارِ  و کنند ما بیُمرَوتی می الت بابدترین ح ان درهمسایگ

  کنیم. دراز مالمت به سوی دیگران توانیم انگشت درجه یک باشیم نمی مالمت اما وقتی ما خود و استند ما ریِش 

 را به خاطر ما چرا دیگران شکایت کنیم که کنیم حق نداریم از رضه میآن ع برای فروش به این یا را اگر خود ما

 ؟َخَرند می خود منفعت

 وهرش دست داده است. مردم از میان در را خود کنونی اعتماد رشوه خوار فاسد و اینکه دولت آخر حرف

محافظاِن  و به کشیکچی ها و یارندمنفجره را ب مواد از ده الری پُر را چنان ذلیل ساخته است اگر خواری نفس های ما

کنیم  می را خوش تیر خود ترنگ ام گویند می و دان ده الری نمی افگنندنیم نگاهی هم ب آنها د؛پول بدهن امنیت ما

قانون سخت  دستگاه های عدالت و ما کشور م که درکن می من سخت اصرار شوند. مردم که کُشته می لق  نفال

 تکه بیخ درخ هیبت آمد دبدبه و د که یک لوی څارنوال بافراموش کرده ای مگر است. فساد گردیده مبتالی رشوه و

 خون دیگران چاق نوشیدن ال که ازکیکی خوشح کرد مانند پُر را ودخشکانم ولی همین که کیسه های خ رشوت را می

رفت را گ ودسهم خ آباد راین چو هم از او جرمنی بُردند و دیگری را از غیب شد. غُت و و صحنه پرید از شده باشد

بدون استثناء به محاکمه   و )ی( الف تا کنم که دوسیه  تمام رشوه خواران از می آری مـن اصرار نهاد. ه گریزب پا و

ه جرگه  انتخابی یک لوی ه انترپول یا پُلیِس بین المللی سپرده شود.ب شان نیز صالحیت توقیف و بین المللی ارجاع گردد

صالحیت های  مبتنی بر یک حکومتر جنگساال محلی و بدون حضور قدرتمندان ن المللی ویناظران ب نظر زیر

توسل به واسطه بازی چهــار  را بدون استثناء و رشوت خوار ن حکومت هرآ و نه قومی به وجود بیارد مسلکی و

 لی راهای بین المل ریستترو نفوذ راه کنترول جد ی سرحدات جلو از و ه بنمایندبرابر رشوه ای که گرفته است جریم

ن المللی ایِت بیکم برای پنج سال آینده به حم م ازبگذاریم ماک کنار اگر احساسات را برای تأمین این مقصود بگیرند

ا  داریم. نیاز حال قوای  هر در دهم اما کشور ترجیح می درا ر دقوای ملِل متح ممکن باشد حضور اگر من شخصا

 زیرا بگذارند صحنـه کنار از کده  سیاست را می پیران فرتوت و مشخص داشته باشندهم باید وظایف  ناتو امریکا و

 و م بدل گردیده استزافـراط گرایان به کانون تروری برای تندروان و به دلیل وضع مساعد که بدبختانه این کشور

م وهللا اعل دارد. المللی نیاز های خیریه  بین انسازم این آفت به مراقبت های بیطرفانه  ملِل متحد و برای رهایی از

 2017ماه می  31چهارشنبه  روز بالصواب.

 

 
 
 

 


