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 19/10/2018                   م. اسحاق نگارگر
 

ِ!نعوذباهللِخداِراِازُکشتنِنجاتِدادهِاندِزیماِنِجنگساالرانِ 
 

 مین مرغ اکنون که کشور همانند   یدر نُزده اکتوبر سال دوهزار وپانزده نوشته بودم ول شیرا سه سال پ ادداشتی نیا

 :ندیگویکه م یشنو یتپد جنگساالران هنوز هم م یبسمل در خون م

  ."تواند یپدر  کس هم بر مملکت حکومت کرده نم نی"بدون مجاهد

را از ُکشتن نجات داده اند که ارادهٔ مردم را  باهلل خدا که جنگساالران نه تنها نعوذاست تلخ  قتیحق نینمودار ا نیا و

رشوه  فساد و ،قاچاق مواد مخدر حکومت لرزان ، نیهم ما و ایاست که  نیمنطق شان ا گروگان گرفته اند و زین

 .مشیکش یما م دیکش ادیحالت فر نیختم ا یهرکس برا ای و ییزورگو و یخوار

 نگارگر برمنگهم 2018وبراکت 19االبصار یاول ایوا فاعتبر

 

 

 

 !نعوذباهلل خدا را ازُکشتن نجات داده اند زیما ن جنگساالران  

 یها تیحکا نیازا شیاست وخوشبختانه ما درفرهنگ  خو زیوعبرت انگ بایز اریغالباً بس نیمالنصرالد یها تیحکا

است  نیریکه هم ش خوانده ام یجانیآذربا ییازمنابع ترک کنمیتان نقل م یرا که من برا یتی.حکامیفراوان دار نیریش

 .عبرت آموز اریوهم بس

 نبود که با آن یناریاش د سهیک در خوردن نداشت و یبرا یزیاست که مال طبق معمول در بساط  خانه چ نیا تیحکا

 دهینمال ناش کرد یگوشزد م شینفقه برا یۀته را در او تیمسؤول َزنَش هم هرچند کند و ریخانواده اش را س شکم خود و

 کی یعنیبفرستد  بیتالش  خودش از غ زحمت و ونبد شیبرا یزیرسان چ یمنتظر بود تا خداوند  روز گرفت و یم

 .آورد ثروت  کامالً باد

ازه پول نقد باز نگردد درو نارید ستیگفت تا شام با ب فرستاد و رونیخانه ب را از او زنش سر رفت و ۀحوصل یروز

لب به خدا عرض   ر  یگاه گاه ز ها گشت و کوچه در کاریاز صبح تا شام ب چارهیمال ب باز نخواهد کرد. شیرا به رو

 که: کرد یحال م
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ا من شب را با شکم گرسنه در کج دروازه را باز نکند زینَزَنم  و ینفرست نارید ستیب میبرا اگر تو ای"خدا

 "خواهم خفت.

 یا وانهینشسته بود که د رانهیو ۀگوش در به حال  زار مال .خانه پناه بُرد کینزد ۀرانیو کی مال در د وشام ناوقت ش

 خود گفت: نشد. مال با رانهیو اصالً متوجه حضور مال در وارد شد و یمست  مول

 یا وانهید زین رانهیو نیا سراغ  مرا نگرفت حاال در و امدیبه رحم ن زیدل  زن ن و یرا نفرستاد نارید ستیب ای"خدا

 یگفرق  من بکوبد مرا از خلعت  زند با آن سوته بر شود و ختهیبرانگ خشمش اگرکه  یفرستاد میسوته به دست را برا

 ."محروم خواهد کرد زین

 از آورد و رونیخود ب ۀتوبر قطعه موم را از کی بدون توجه به حضور  مال درهمان دهان دروازه نشست و وانهید

 مقابل خود گذاشته خطاب به او گفت: نرا درآ ُدُرست کرد و یانسان ۀآن مجسم

 حضرت  آدم!  ی"ا

 گفت: تیخدا برا و یکه قدر بهشت خدا را ندانست یتو بود نیا

 "گندم را مخور" 

ل گرفتار هزاران مشک و یافگند رونیاز بهشت ب میتو بود ۀرا که اوالد ما را و خود جهینت در و ینکرد تناتو اع یول

 بُرد و آنگاه سوته را باال و استم"  یگرفتن تو را از خود یها یمن انتقام آواره گرد ندیترا ببخشا گرانید اگر ،یساخت

  گفت: ساخت و بایز یبه شکل زن ار نیموم ۀبار مجسم نیا سر گرفت و باز کارش را از فرق  آدم کوفت.  بر

 حوا!  یب یب ای"

تو هم مسؤول خروج  نیا بر که خالف  فرمان خدا عمل نکند بنا ینکرد حتیرا نص او و یتو چرا جلو آدم را نگرفت

  ."رمیگ یم زیتو ن را از من انتقام خود و یاست نسل  او که فرزندان تو استند آدم و

 یوهایآنرا همانند  د سوم ساخت و یموم ۀمجسم اما باز کرد!  تشیچخپ کوفت و زیبر فرق  او ن باز سوته را باال بُرد و

 گفت: خود نهاد و یرو شیرا پ آن دو شاخ گذاشت و زیبر سرش ن ُدُرست کرد و افهیبدق زشت و یافسانو

 !نیلع طانیش یا"

  ؟یدافگن رونیاز جنت ب لهیزنش را با ح آدم و و یدیخدا خز که در بهشت یداشت یش چه دشمنزن و چارهیتو با آدم  ب 

 یابه سرنوشت مجسمه ه را هم با سوته کوفت و ." اوینیبب یرا که کرده ا یمجازات گناه دیبا و یمسؤول است زیتو ن

 .گرفتار کرد یقبل

 گفت: شیبرا آنرا مقابل خود گذاشت و ها داشت. بال ساخت که همانند انسان بود و ه ایچهارم مجسم بار  

 !!ایخدا"
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آنگاه  و یش را در بهشت جا دادنز آدم و یول یفرست یم فهیخل نیزم یکه برا یتو با فرشتگانت مصلحت کرده بود 

شان  یقبالً به عنوان اخطار برا شد یمگر نم .فگندیب رونیب بهشت تا آنان را از یشان فرستاد را به دنبال طانیش

 ".دهد؟یم بیرا فر شما و دیآ یمار م ۀدر جام طانیکه ش ییبگو

 به قول ناصرخسرو: 

 توست!"  فتنه از میراست گو ای "خدا

 گفت: مجسمه بکوبد که مال دفعتاً از جا برخاست و فرق آنگاه سوته را باال کرد که بر و

 کارت!"  و یدان یکه پول مرا داد تو م نیهم من است؛ رقرضدا نارید ستی"دست نگاه دار که خدا ب

 قبض  روحش فرستاده است یبرا را لیوقت را نداشت، پنداشت که خدا عزرائ یخروس ب نیکه توقع ا چارهیب وانهید

 پا به فرار گذاشت. افگند و رونیب رانهیرا از و خود قرض کرد و گرید یداشت دو یپا دو توبره را برجا ماند و

 بزرگ بود در یۀآن روزگار سرما که در ناریه بلکه پوره پنجصد دــَ ن ستیکه ب دید کرد و یوارسرا  او ۀال توبرم

 با دل استوار دروازه را تک تک کرد.  رهسپار  خانه شد و توبره را برشانه افگند و توبره اش هست. 

 را نشان بده تا دروازه را باز کنم."  نارید ستی"ب :زنش گفت

 آورده ام."  ناریصد د نجپ نکیمن ا و یخواسته بود نارید ستیب "تو :مال گفت

 :دیآن وقت پُرس را غرق  بوسه نمود و شیرو و سر زنش دروازه را باز کرد و

"پُشت  گپ نگرد خدا  گفت: چشمک زد و شی" مال رندانه به سو؟یهمه پول را از کجا کرد نی"بگو ا

 "!!فرستاد ناریپنجصد د میخدمت برا نیهم به پاداش  ا او ُکشتن نجات دادم و را از

عوذباهلل ن زین نانیثروت کرده اند ا پول و که جنگساالران  ما کسب یا وهیاما به ش دیجا داشته باش نیرا هم تیحکا نیا

! دیرا تماشا کن یدگیاز نو به دولت رس یغرور ناش باد آورد و یها هیسرما نیُکشته شدن نجات داده اند. ا خدا را از

 یم یشان فرار یدکان ها مردم را از خانه ها و و رندیگ یراکت کار م توپ و یروین گروه بر شهر کابل از کی

همان  نیبا استفاده از ع گرید یگروه .کنند یچور م متیمردم را به نام مال  غن یدکان ها آن وقت خانه ها و سازند و

 متیمردم را به نام غن یدکان ها باز خانه ها و سازند و یم یشان فرار یدکان ها مردم قندز را از خانه ها و وهیش

 و یقانون ریغ یتجارت ها گرید مخدر و قاچاق مواد گرفته شده را در متیبه غن یها هیسرما نیبرند. ا یبه تاراج م

 گرید داعش و افغانستان به مراتب خطرناک تر از طالب و یامروز مواد  مخدر برا کنند. یم یگذار هیسرما یقاچاق

ر برخ بال و نشاط را از انان باز  و یزندگ یروین فَلَج کرده و یلرا به کُ  نسل جوان ما زا یبتر هاست. مواد  مخد 

  . کند یجامعه را دوا نم درد چیکه بار دوش جامعه است ه ینسل نیا گرفته است. 

 و یاربک یروین یمل یبه اردو یباد آورد است که مواز یگنج ها نیهم یرویجنگ ساالران به ن گرید یاز سو

کتوبر ا 15]این مقاله در  2017را تا  ما حضور خود ۀرغم اراد یکا علیبار که امر نیکنند. ا یم یرا سازمانده شهیمل

داشته باشد.  دایهو روشن و یهدف ها دیتمد نیا در دیکرده است با دیتمد [. ولی احمد نوریم نوشته و نشر شده است2015

توان داشت اما خوشبختانه نسل جوان افغان با  ینم یقاچاق است توقع مخدر و که خود محصول مواد یاز دولت گرید

دفاع از  یصدها نامه به رهبران ملل متحد، سازمان ها مرهتوانند روز  یم دارند و کامل ییآشنا ایدن ۀزند یزبان ها
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ه ب و سندیمقامات  مؤثر  جهان بنو گرید و کایجمهور  امر سیبه طور  خاص رئ و ناتو، یحقوق  بشر، رهبران کشورها

 :جنگ عمالً بخشکد ییلما یشود که سرچشمه ها یم نیتأم یکه صلح تنها وقت ندینما یفتابآآنان 

 کایامر ایآ جنگساالران وجود دارند؟  ۀلیمخ کمک کند که تنها در ییحاضر است به اردوها کایباز هم امر ایآ 

 هزار ودوصد مکتب  عمالً ناموجود کمک کند؟  کیحاضر است باز به 

 اکیبه امر یها دالر رشوت بدهد. وقت ونیجنگ ساالران  افغانستان مل یحاضر است برا کایباز هم امر ایآ 

 نیاصوالً هم اند و دهیکه بدون شک از حقوق بشر تخلف ها ورز زین غانستانکه جنگ ساالران اف ییبگو

 در قایافر همانند جنگ افروزان بالقان و دیشان محصول تخلفات از حقوق  بشر است با ییقارون یثروت ها

که اندوخته اند خسارات  یز پولا را از کجا کرده اند و که ثروت  خود ندیبگو هاگ محاکمه شوند و ۀمحکم

  .وارده به مردم را جبران کنند

 میکشورها کار ندار ییما با مسائل داخل دیگو یکشد م یبا شبانان نوحه م خوَرد و یکه با گرگان استخوان م کایامر

 ! داردیها درکشور  شان نگاه م افغان را بدون پُرسش از چه گونه است که عساکر  خود یول

  ست؟ین یموضوع داخل نیا آیا

غانستان اف یداخل ۀندارد مسأل یدستاورد چیه گرید یلفظ یپتکه ها حرف و ُجزکه  فیضع اریبس حکومت کی لیتشک

 لیتوانند س یافغانستان است. جوانان م یهاگ موضوع داخل   یالملل نیب ۀمحکم جنگ ساالران در ۀمحاکم یول ستین

فغان ا یبرا دیکا بایبار دوام حضور امر نیبفرستند که ا یمعاون اجرائ جمهور و سیرئ جنابانیرا به عال خود ینامه ها

 یجهان ۀتوانند با جامع ینم نانیاگر ا جنگ را بخشکاند و لیتمو ییاقتصاد یها شهیر مثمر ثمر باشد و یعاد یها

 :جنگ ساالران که ییتلق نیا یآر استعفاء بدهند. ییعدم توانا ل  یبه دل دیکنند با یهمکار

 نــمک زهـیـدا دادگان ستـــبا خ

 دا دادهـــــدا داده را خـــه خــک

باهلل خدا نعوذ و میکه جهاد کرد ندیبگو نیمال نصرالد ۀویهم به همان ش نانیا نکهینه ا دشو دهیبه مبارزه طلب دیعمالً با

از  زین تانافغانس است که در دهیآن رس وقت . میمکنت شد ثروت و صاحب لیدل نیبد و میرا از ُکشته شدن نجات داد

کن م زهیبا خدا دادگان ست ۀدیقانون ا نیاو هم با ا که رایاستفاده شود ز )رض( ودخان حضرت عمر فاروق روایقانون د

 کشور ما سال ها در نیکه در ا یخون رایکنم ز یدعوت نم یزیخون ر کس را به جنگ و چیمن ه بود. رفتهیرا نپذ

د شو یم جادیمشخص ا اهداف یبرا فشار یگروپ ها ایدن یجا رهرد یاست ول یکاف هفت پُشت ما یاست برا ختهیر

از آنان جبران  و هاگ روبرو کنند ۀفشار ده نفر جنگ ساالر را با محکم یگونه گروپ ها نیافغانستان ا اگر در

 یافغانستان به صفر تقرب کرده است ملتفت م انسان که در ییخود به ارزش  زندگ گرانیمردم را بخواهند د ۀخسار

 جنگ ساالران ما ۀهاگ گذشت یالملل نیب ۀمحکم ...دانند یکاه ماش نم یم تر از بهاخون هموطن خود را ک و دشون

 و ؟دیثروت را از کجا کرد نیقدر بپرسد که ا نیفقط هم شان مطرح کند و یهمه مردم معلوم است برا یرا که برا

کدام هدف ها به جنگ ساالران رشوه  یبرانَبَرد که  ادی از زیرا ن .ی. ا  ی.آیس و کایجمهور امر یمورد رؤسا کیدر 
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بار  نیا یدارند. آر تیدو مسؤول رشوت دهنده هر و رندهیاسالم رشوت گ فرهنگ در رایز گزاف داده اند. یها

 د وشوله ش یبار از بهانه ها نیها ا یبه قول مزار کایامر برساند و انیبه پا دیافغانستان را با جنگ کایحضور امر

 ربرمنگهم نگارگ 2015اکتوبر  19 دوشنبه .االبصار یاول ایفاعتبروا  ند.ک دهاستفا دیپوله ُشد نبا

 

 

 

 

 

 

 


