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 30/11/2016         م. اسحاق نگارگر

 گرانید یمردیبه پابهشت به  رفتن

 !نددهیدست م را از خود ملت رسند؛یم خود یها الیدیا به بهشت گرانید یمردیآنان که به پا 

ز ادفش که ه میبپرس استیس ردست اندرکا ای استمداریس هراز و  میطرح کن یپُرسشنامه ااگر  یعاد صورت به

ا خ هپاس به قدرت برساندرا  شتنیخوو همه رنج را تحمل کند  نیامیخواهد چرا و  ستیچ یاسیس به قدرت دنیرس

 دخواهن مقصود را تکرار کی نیگوناگون هم یها وهیبه ش چند همه هر یول بود مختلف خواهد به عباراتو متنوع 

هم نخواهد گفت  یکی یول سازند است بهتر آنچه امروزاز شان را  وضعو خدمت کنند  خود به مردم خواهندیکرد که م

از  میبسازد )بگذر هم بدتر آنچه امروز است بازاز  را خود مردم است که وضع نیا استیاشتغال به ساز که قصدش 

و  اند( دهیفرآ یگو دعا میقد کفن کش یبرا شهیهم با  یتقرو  بدل کرده اند به بدتررا  بد استمدارانیس ما رکشو در نکهیا

به و را که چ میبپرس استیس کار اندر دست ای استمداریس هراز و  میببر گام جلوتر کیرا پرسشنامه  نیااگر  حاال

و  رانگیداز  شتریکند که ب یم فکرو ارا چو  ببندد کار نیا یهمت برا که کمر خواهدیمو ا یدرون زه  یکدام انگ خاطر

 کار نیا یبرا که آقا میدانیمو  میرسیبه کنه ماجرا م مقصود برساند کاروان را به منزل نیا تواندیم گرانیدز ا ربهت

 شتریب تیصالحو نسبت به ا یگرانیدو  یگریباشد که د رفتهیباطِن خود پذ در دیشاو ده ندارد قانع کننو روشن  لیدال

 رونیب حنهصاز را  بیرق نکهیا یبرا استمدارانیسو  دشو یم نیتفتو توطئه  دانیم استیکه عرصه  س نجاستیا دارند؛

 یپ نوکربرچس یگرید برو  کنند یم تیشخص شیمتهـم به کرا  یکی .ندیجو یگوناگون توسل م یها رنگیبه ن کنند

 کنند یمنسوب م ییماجراجوو ور ته به ندیگویرده مپ یب نرا که سخ باکیدالوران بو  زنندیم هیسرماو  زور نبرآستا

 کندیه فرق مپس چ کندیم خوارو  لیذلرا آدم  گرانیآستاِن د بر ینوکراگر  که مانند یفل مغا پیپرنساز همه  یول

مذمت  که در میاوریب ادیبه را خلق  کیدموکرات ران حزبرهباز  یکی د.آر یم فرو کدام آستان سر بر لیذل که

زه اندا یپرست یشورو خط کش بارا  خود مردم یدرجه  وطن پرست یول دیدر یرا م خود یگلو یالستیامپر یروهاین

 بر یداشت ول یارباب آن همه بد کی آستان آوردن بر فرود هم نداشت که چرا سر روشن لیدل چیهو  گرفت یم

 داشت.  یناگفتن یها یخوب گرید ارباب آستان

 واِک منفعت داشتند دکاکوالباهم اشتر اتحاد و کی در رومندین قدرت اَبَرو که د نشان داد یبه روشن جنگ سرد دورانِ 

را قدرت  اَبَرقدرت قمارِ  کیکه  یهنگامو  بخِش جهان باشد کدام اردارِ یکه چه کس اخت بود نیسِر ا جداِل شان بر

 سمٌ یالیسوس ٌ یحتو   یٌ دار هیسرما ریغ راه ُرشدِ  عرصه  اقتصادٌ  که در یالستیسوسو  کٌ یدموکرات ٌیها میرژ گریباخت د

برنده   که یبه اربابرا  به ناتو وستنیپ یها درخواستو  رفتند به هواو  شدند دود انیم ندشب در بود کرده اریاخترا 

و سررا  ورشکسته  خود یاقتصاد ها تا وستندیزر پو به بالک زور  پر کهیپر  کهیو کردند  میتقد قماِر جنگ سرد بود
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 2از 2

 طالحصکه به ا شد معلوم ریخا رد تنهاو  کردند یرآوریتو  خواندند یمنبر پا یشورو یبرا ها سال یعنی بدهند یسامان

 یرویبه ن خواهدیمو سابق است  یهمان شورو خوار راثیکه م ینیب یرا م هیروس نکیاو نه پرگ و نه چرگ بود 

 ایآ یلو بر گردن گذارداز برا  سدرابشا یدرهم شکسته  دکتاتور وغِ یکه  واداردرا  هیحلب ملت سور انه  یبمباران وحش

 داند ینمو ا ایآ را دارد؟و ا حقارتو ارزش خفت  آَرد یبه دست م یچارگیبو   ریهمه تحق نیا که بشاراسد با یتخت

افتد  یم هیسور ملت یایآس دراز سد براگذاِر گندِم بشا بتازند رگید یاج برو  بسازند هم با کایامرو  هیروس یوقت که

و ستم؟کتان را درهم ش اربابِ خود مقاومت یرویمن به ن که دیخود بگو توانست با گردِن افراخته به ملت او خواهد ایآو 

که امروز و ا نگاه دارد. مردمش بر قدرت لیم برخالفرا و خواست که ا خواهد خود یاحسان الالاز و چه وقت ا تا

 زین تمداراسیس نیا زه  یانگ ایآو  ند؟یبنش زهین سر نیخواهد توانست تا روِز مرگ برا ایدارد آ هیروس تک زه  ین بر سر

 به او گفته اند هیبهٌ خلِق زحمتکٌش خواهد بود؟ حاال که عمال  مردِم سور خدمٌت  ٌاستمدارانیمعمول س یادعا طبق

 کام نهنگ را در نیکه طعمه  اوکرا شد خواهد حاضر اغربیآ مٌ یبهٌ خدمتت ندار یازیکه ما ن سِر کِل ما برداراز :ٌدست 

 برگرداند؟ انهیدر شرق م را استقرارِ و  ندازدیب هیروس

.ٌ مثِل است یپا سنگ ستین یرو شیرو ٌ:ندیگو ینداشته باشند م ایحو شرم  چیه هک یکسان مورد مردم افغانستان در

  است! یپا سنگ ستین یرو زین بّشاراسد یکه رو نیا

 برمنگهم نگارگر201۶نومبر2۹االبصار یاول ایفاعتبروا 

 

 

 


