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 04/04/2016                 م. اسحاق نگارگر

 شیوه های رهبر دیکتاتور پاکستان 
 و تقلید مدعیان رهبری جهاد

 پیوسته به گذشته

از جنگ بی خبر برای رهبری پا پیش نهاده اند  ساالرانِ  ُمشتی مدعیاِن بی بصر و مجروح هنگامی که می دید اُستاد

ید سبا تحلیِل دقیِق سیاست های ریاکارانۀ حکومِت میزبان ناگزیر بدین نتیجۀ منطقی می ر

تواند منبع تقلیِد این مدعیان کم تجربۀ  کشور میزبان می که شیوه های رهبریی دکتاتورِ 

 اغفال و بدترین شیوه های زور و رهبری باشد. دکتاتوِر پاکستان یعنی ضیاءالحق از

پشاور نیز شیوۀ  میاِن مدعیان رهبری در همین شیوه ها در ریاکاری استفاده می کرد و

زندان های مخوف  خبر چینی و بسیار زود رهبراِن تنظیم های پشاور صاحبان دستگاه های جاسوسی و عام گردید و

 این مردم محاکمه و بر ر میزبان چون دولت وجود داشت بناجهِت منفی که در کشو البته با یک تفاوت در گردیدند.

ان بازدیِد اقارِب ش حتی زمینۀ دید و نستند که عزیزاِن شان زندانی گردیده اند واد متعلقاِن شان می و زندانی می شدند

صطالحِ به ا تنظیم های پشاور تصمیم همان سازمان های اطالعاتی کافی بود و اما در با زندانیان وجود داشت.

 باال می چون تعداِد تنظیم های صاحب زندان بسیار بود اقارِب بیچاره پایین و غیب می شدند و معروف مردم ُغت و

ننِد جوی شان هما جست و نزِد کدام تنظیم زندانی شده بودند و دانستند که عزیِزاِن شان به کدام جرم و ولی نمی دویدند

  بود. میاِن نمد جوی سوزِن گم کرده در جست و

 که با وجود نابینایی در غیب شدگان مرحوم ضیاء ندرت نواسۀ دختری اُستاد قاسم مرحوم بود یکی از این ُغت و

را از مؤسسۀ نابینایان  قرائت کالم هللا نیز صاحِب جایزه بود اما چون درِس خود رد روان شناسی ماستری گرفته و

شده بود آغاز کرده بود تهمِت عیسوی شدن باالیش خوب می  انجمن های عیسوی تأسیس کابل که به وسیلۀ یکی از

 ُکشتِن او چه سودی به چه کسی عاید می شد خدا)ج( خودش میداند. از را ُکشت و که او اما و چسپید

م مجروح مرحو چنان گلگلمیری زبان باز کردن با زندگانیی خود قمار زدن بود به همین جهت اُستاد به هر صورت در

 را از زباِن آواره ای که خواب دیده بود چنین افاده می کند: نی های خودبخشی از گفت

آمیخته با  نیمه تاریکی رقت بار، سکوِت مرگبار و خواب دیدم که شهِر غزنین همه ویران شده است. )ای دوستان!

نه تادام لتیده،فروغ شکسته و هزاران هزار سنِگ مزار، قبرستاِن پهناوری با به هر سو حکم فرماست. غبار گرد و

 ت ومعرف پیشوایاِن حکمت و آرامگاِه بزرگان روییده است و بر گیاه خاردار های دوردسِت افق دامن گسترانیده است.

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Negargar_I/i_negargar_dictator_pakistan_wa_rahbaran_jehad.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Negargar_I/i_negargar_dictator_pakistan_wa_rahbaran_jehad.pdf


  

 

 

 3از 2

من از تماشای این احوال خیلی متحیر می شوم  آرام خفته اند. دِل خاک خاموش و حقیقت همه در پیشگاماِن راه حق و

 راه حق چرا سکوت اختیار کرده اند؟" "رهنمایانِ  با خود می گویم: و

چادِر سفیدی  سرش برهنه، موی ها ژولیده و خاِک آن قبرستاِن بزرگ بیرون می آید، و گرد این هنگام مردی از در

 وی با اندوِه فراوان به من می گوید: وقتی نزدیک می آید می بینم حکیم فرزانۀ غزنه است. دوِر خود پیچانیده است،

 :م صورتی که زشتی هارا نکو جلوه میدهند و"اهرمناِن مرد
 

 سِر شان چون سِر ستوران ُچست

 ای موران ُسستـای شان همچو پـپ
 

این بالد  را بر ریا غضب، شهوت، کبر، بخل و حرص، هفت لشکِر حسد، این سرزمین می تازند و روز بر شب و

 برهم زده اند." دِل خاک خفته اند، که اینجا در ن همه معماراِن کاخِ آدمیت راآراحِت ابدی  مسلط گردانیده اند و

 سپس چنین افزود: ریخت و انجام این گفتار اشکی از چشماِن مبارکش فرو در

ِت که در صف بیِن شما سر به منظوِر رهبری برافراشته اند پس این سخناِن مرا آن مدعیانی نگرانم که در اما من از "و

 ام به گوِش آوارگاِن هموطنم برسان:"درویش صورت گفته  جاه جویاِن زرطلب و

 دستندـریـزر خ اه وـوۀ جـعش رسیدستند گروهی که نووین 

 دـن دارنـدی شرع و کی دِل عقل و دــــن دارندِل زمیـــــ باغ وسِر 

 ن فروشانندـجــــــــویاِن دی اهـج وشانندـره هـاِن تیـروی ــــــاهمـــ

 ن راـــم دیهــ ناکاسه کجهمه  تمکین را ویای کین وـهمــــه ج

 زباِن کرگس چشم همه طوطی  شاهین چشم آشیان وهمه باز

 بردارند ،آنچــــــه باشد شنیع و ــدارنـــــذبگ از حدیث ،نیکآنچه 

 م بگریزندــلح ـلم وهمه از عـ جود پرهیــــزند ـد وهمـــه از جهـ

 رـالن کافـملحـــــــد آن فکاین فالن  ـربغِض یکدیگــــــــ ان زگشته گوی

 ی پویندـی رهــوالِن به غــمـه ینــــــدی روــه دیــــــــواِن آدمـمـه

 مه تحریص سال و شان کردهآِز  ریصجمـاع ح بر و اکل همه بر

 سِر کین از و حرص و لاز سِر جه ی به خون اهــــــــِل زمینداده فتو

 ابلیسک زد َدرَ به صـ گذشتهدر سـیـبـتل انت وـیـخ اق وـفـن در

 الاطفــــــ و هوـیـواِل بـخورده ام داشتـــــــــه به حــــاللتام ـماِل ای

 رمایندسل فــز غُ ـیـی تــور ده ...گ خرـــواِر کعبه پِس دیـــــ

 رداــی فـاه بجـ ال وـی مــاز پ

 ه یوسف فـــروِش نا بینـــاهم

 



  

 

 

 3از 3

 : آن می گوید در بیابان رهبری اُستاد فصلی در سرشِت اژدهای بیمار باز می کند و موضوعِ گمگشتگانِ  زبعد ا و

 که رهبراِن آزمنِد سروری به یاریی گرگاِن بومی به قدرت نماییی روز افزون می پرداختند، رهگذِر نیمه شب می دید"

کنار می ساختند  کنج و فی درزندان های مخ می نمودند و  بزرِگ فرمانروایی دربار برگذار های کوچک و کاخ در

گاِم نُُخست  رسیدۀ خود برگزیده به گروه های متخاصم از هم جدا گردیدند. در آوارگان، زیِر فرماِن آن رهبراِن نو و

 .."ُکشتاِر همدیگر شدند.. انجام سرگرِم قتل و در آزاِر همدیگر پرداختند و جنگی از الفاظ آغاز یافت، سپس به اذیت و

ضِد  آغاِز جهاد بر همنظری را که در تقسیِم شان به گروه های متخاصم آن وحدت و ه اختالِف رهبران وحاال چه گون

بقای اژدها در چیست بحثی است که  رازِ  بعد ها مایۀ نفاق ملیی امروزه گردید و میان بُرد و شوروی وجود داشت از

همین جا به پایان برسانم. تا فرصتی دیگر خدا یار  یادداشِت امروز را در ناگزیرم آنرا برای فُرصتی دیگر بگذارم و

 رنگارگـ مددگاِر تان باد!  و

 

 

 
 


