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 16/04/2017                  م. اسحاق نگارگر
 

 سیاست در افغانستانابتذال 

 

 دچن رود. یابتذال م یافغانستان بازهم به سو در استیس دگذر یبدبختانه هر روز که م
 یاد ولد سر تیدولتمردان افغانستان شکا انیم تفرقه در بود که گروه بحران از شیروز پ

ح دولت به اصطال وحدت نکهیا یبرا کردند و بیگروه بحران را تکذ یها تیدولتمردان شکا
 گریشانه  همد بر کاذب را دست محبت آمدند و گرد اکارانهیرا نشان دهند ر یوحدت مل

به اصطالح خاک  یعنی میمتحد است و یمیکه ما چون برادران باهم صم نشان دادند و نهادند
 نیا .دندیپوش گریرا به همد خود یدشنام ها جنگ ها و بیترت نیبد و دندیچشم مردم پاش در

 تکاراب و شد دایپ یکیمردم دور است که  ییدسترس چنان از کیبه اصطالح دموکرات دولت
 و رساند داریسپ شده تا قصر کاغذ پران آزاد له  یرا به وس خود ۀضیعر به خرج داد و

 تندتوانس یباستان هم م مردم مصر نشده بود و کار نیا زیمصر ن ۀدربار فراعن که درنالاح
دولت  یرو و سر بدبختانه ابتذال از گو کنند. با آنان کفت و و نندیرا بب فرعون ها یبه سادگ

هم  نوشته شده بود هنوز شیسال پ دو یعنی 201۵ لیاپر 1۴که در ادداشتی نیا و دربا یم
 برمنگهم 2017 لیاپر 1۴ نگارگر مصداق دارد.

 

 استیس ابتذال ۀبار در

 ۀبار در ستیز یم الدیقبل از م 386تا سال  الدیقبل از م 446باستان که از سال  ونانی سینو یدیکم "فان ستویار"

 :گفته است یونانی استمدارانیس و استیس

ه در ک سخن را آن وقت گفته بود نیا فان ستویپنهان است." ار استمداریکه چند س ینیب یهر سنگ م ریدر ز نجایا "

 و دیآ یخوشم م استیبود. من که نه از س ندوختهین یکاف ۀنظام هنوز تجرب نیا بود و ینوپا یباستان دموکراس ونانی

 یدموکراس ۀامروز با وجود قرن ها تجرب در افغانستان که دانم یاست م ختهیبه دامنم آو یاسیس یینه کدام جاه طلب

 گریدارد. در د زین یخیتار ۀسابق یتا حد یاسیس ابتذال نیا معلومدار است و دهیمبتذل گرد اریبس یامر استیس

دو  هر استیس فن علم و زد و دیزانو با دعلم در محضر استا نیا کسب یکه برا دانند یم یرا علم استیکشورها س

  تابع نرخ روز است. استیما س رآموخت اما در کشو دیارا ب

 وزارت یبرا حقوق بود که ۀفاکولت ییخارج روابط ۀتنها شعب میکدام فاکولته هم داشته باش ونیاسیس یۀترب یما اگر برا

 .دخلق آغاز ش کیدموکرات با حزبدر افغانستان  استیس ابتذال ۀمرحل نیکرد. نخست یم هیترب پلوماتیخارجه د

 ندرومین ، زنده باد دژ  زمیالیسوس صلح و یروهایزنده باد خلق، زنده باد ن یآن حزب شعارها یاعضا نشیگز اریمع

 میمرده باد رژ و کایامر مزیالیارتجاع منطقه، ُمرده باد امپر و زمیودالیُمرده باد ف کشور شورا ها و یعنیصلح 

بر  مرگ گرید پدر جناح چ و نیچ ۀعظمت طلبان مزینچپ مرگ بر شوو جناح کیالبته در  و لیاسرائ یستیهونیص
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 بهدویگز یخودرا بر م یشعار ها یذهن ۀقیبه حکم سا استمداریآن افزود. هر س توان بر یرا م یشورو مزیونیزیرو

خلق را واداشت که صفوف  خودرا  ک  یهفتم ثور حزب  دموکرات ی. اما کودتاوستیپ یخاص  خود م یفکر ان  یَجرَ 

سرکه که ُدُرست مانند  گنجشکان داغ خوانمیم یثور ان  یحزب وستندیکه بعد از کودتا به حزب پرا  یتوسعه بدهد. من کسان

 یبر شاخه ها مانهیبه همان پ زین یثور انیحزب نیگردند ا یشود وارد معرکه م یپخته م میتوت ن یماه ثوروقت در

را  شان یوفادار ایبودن و یحزب یکس نکهیا یابر یثور انیحزب نیکردند. ا ییخلق وپرچم درخت  حزب معرکه آرا

 پیپرنسو  تیاز اصول استیجا بود که س نیهمو کردند  یعمل م میقد ان  یاز حزب تر یمورد  سؤال قرار ندهد افراط

 .سقوط کرد ییمصلحت گراو  یابن الوقت یبه سو ییگرا

 تیاز وال یکیدر و  سیلواست منصبدار پ دهیخاک کش رخ در نقابو  ستیما ن ان  یدر م گریمن که د یها ازماما یکی

 به حزب که شبها در وستهیمراقبت از جوانان  تازه پ یبا قوماندان  خود برا یکردکه شب یود قصه م ها سرمامور 

 ۀلیتنها مو خود پنهان کرده  یپتو ریرا ز که خود یشده بود به تازه جوان رونیب کردند یگزمه م مراکز  شهرها

دست بر  آهسته داریب ایاو خواب است  ندیبب خواستیقوماندان که مو  میدیآشکار بود رس شیپتو ریاز ز کوفیکلشن

 دیرناگهان از جا پ ردیتن از دشمنان به سراغش آمده تا اسلحه اش را بگ کی نکهیاد. جوانک به فکر  اتفنگش نه ۀلیم

من به اغتنام فرصت  و" قوماندان را خنده گرفت ستمین ی"اخوان صاحب به خدا که مه خلق زد ادیفر انیال اله گوو 

 بود. یاسیسر  ابـتذال س که صحبت بر فتمین دور َشَود از انقالب دفاع کرد؟" از مقصود یم نانیبا ا ای"آ گفتم: شیبرا

ه آن ک داشتند یتیوال آمر کی تیوال هر یبراها  میآمد تنظ یهر کس که مو منوال بود  نیوضع بر هم زیدر پشاور ن

ه مسلمان ک دادیم قیبود تصد دهیکه هرگز ند یشخص یتارتق براو به حساب تحفه  ای ییبه حساب  آشنا ای یتیآمر  وال

همان روابط و دولت صاحب مقام استند  ها امروز در می. آن تنظستین بکاریتخرو جاسوس و صالح است و اهل و 

د به همان دار تیتابع یکشور خارج کیرا که از  یشود که افغان یم نیا از شیب یاسیس الابتذ برقرار است. مگر زین

ما عناصر دموکرات  که دیُغر یصاحبان با طمطراق م لیاز وک یکی. میفرست یم ریکشور  متبوعش به عنوان سف

مردم  ی:" راستفتمزهرخند با خود گ کیمن با و  انتخاب کرده اند یندگیمردم مارا به نما لیدل نیبه همو  میاست

و رب چ یمردم پلو ها یبراو عالم پول خرج کرده اند  کیصاحبان  لیوک نیافغانستان چقدر "خوشبخت" استند که ا

آقاجان تو که قصد  .زکنندیشان خدمت ن یصاحبان  دموکرات برا لیهمه مصارف وک نید تا دربدل  اداده ان نیریش

 .یکن یشدن پول خرج م لیوک یچرا برا یخدمت دار

 استینکه س.آردیگ ینم یرا جد استیمبتذل س استمداریاست که س نیهم یاسیابتذال س ۀعمد اریَعَرض  بس کیبدبختانه 

 یشتمبتذل بگو:" ک استمدار  یس یرود. اما برا یمو  ردیگیراه  خود مو  دهدینشد استعفاء م ابیکام یوقت ردیبگ یرا جد

 نیزم میکه ما جور آمد یوقت دی:"صبر داشته باشدیگو یتان م یبراو خندد  یملت در حال غرق شدن است " م یها

 یدرهمان باز یول میپرداخت یم یریپادشاه ــ وز ییبا هم به باز میکودک بود ی." ما وقتردیگیم یزمان را کشتو 

 استمدارانیغم سو جا همان هم وجود ندارد. تمام هم  نیوجود داشت اما در ا ریوزو از قوماندان  تیتبعو نظم  ینوع

ل مبتذ ی. آخر آقا شانینه او شان است  یاسیس بیرق یبدهند که مالمت اصل نانیاست که به مردم اطم نیهم بتذلم

کدام درد  شان  نیها در گردن)ب( است ا یتمام مالمتو  ستیمثال الف مالمت ن که مردم بدانند که به طور رمیخان گ

و شوند  یتان م ییرسم ها وارد ادارات ستیرتروو روشن دزدان  روز ندارند، در تیکند؟ مردم امن یرا دوا م

 ندر  اسک بُرند. یگوسفند سر م جنگ مانند عساکر تان را در جبهات تکانند، یتوت م مانندرا تان  ۀماموران  فلک زد

 :گفت که یراست م یمقدون
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سخت  باشد ریشان ش که رهبرگوسفندان  یاردو از یترسم ول یشان گوسفند باشد نم که رهبر رانیش یمن از اردو "

 ".ترسم یم

تفنگ و  ریت گرید گروه بر ضد گروه کیبار  بودند که هر دهیتان ند ۀگذشت را در یاسیابتذال  س نیا ۀجیمردم نت مگر

از شما  یتوق دیشو روزیپ گریکه بر همد دیتوانست یچون نم یول دیُکشت یرا م گریصد نفر همدو صد دو  دیدیکش یم

 یتفاهم هاء وس یبود دگه بعض بودکه" یتکرار ۀک جملیتان همان  تان چه بود جواب جنگ لیکه دل دندیپُرس یم

عمق  ابتذال   یتفاوت یب نیاو  دیروشن نداده ا یمردم پاُسخ یُکشتار براو ز آن همه قتل شما تا امروز او برادرانه" 

 شما ها یروند ول یاشتباه کوچک از صحنه کنار م کیبه خاطر   استمدارانی. در جهان سدهدیتان را نشان م یاسیس

ا بر شمو تان فُرصت بدهند  یهنوز هم مردم برا دیخواهیم دیرا بر دوش دار ها یخرابکارو قتل ها  تیمسؤول ار  که ب

مردم  افغانستان همه مصداق  چارهیام. ب افتهیشما ن یرو یُدُرشتو  یسنگ  پارا به ُکلفت چیاعتماد کنند. من تا حال ه

 :دیگو یاستند که م دلیهمان شعر  ب

 هالک دشت نین که در به سر ک میخاک تسل"

 ستا غیزن تـره کف درو پر ـس یتو ندار

 

 رم نگارگبرمنگه یالدیم 2015 لیاپر 14االبصار  یاول ای فاعتبروا

 
 


