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 11/05/2017         م. اسحاق نگارگر

 ما  تلخ کشور سرنوشت
 تروی سنگ کنده شده اس بر

ما همان  رتلخ کشو نوشته بودم. مثل این که سرنوشت می سال پار11من این یادداشت را در

 ما جامعه   داران به آسانی بدل نمی شود. اختیار روی سنگ کنده شده است و نقشی است که بر

قتی و زمین بجنبد که خوشبختانه می جنبد هرگز نمی جنبند و همان گل محمد ها استند که اگر

 2017می 11این مردم رحم کند! برادِر شان می ماند. خدا به حال ردند مقام شان به فرزند یام

 برمنگهم  نگارگر

 

  مجهوله  الجبری! این معادله های دو و

 و سر مجهوله  الجبری و دو معادالت بودم و مخصوصاً الجبر ریاضی و شاگردان تنبل مکتب یکی از دوران من در

که خوشبختانه  الجبر وانم بود. یادم می آید که برای استادر و فکر )وای( آن معادالت مایه  آزار کله زدن با )اِکس( و

 مشرب شاعرانه نیز داشت گفته بودم:
 

 ( تو گردید خسته تن مارا)اِکسز جور 

 و بیچاره در محن ماراـنمود )وای( ت
 

مشرب ما بود شعری بدین  شاعر برای مرحوم غالم حضرت آگاه که همان استاد الجبر پارچه های امتحان یکی از در

 مطلع سروده بودم که:
 

 ِز دبستانشـرم و رـشاع بیا باری شنو از

 بدین سانش خود آخر چه آزاری تو با الجبر
 

 آن گفته می شد: در و
 

 از جذرش طاقت ها و ز کوساین و مپرس از ساین و

 پریشانشر ــفک د ازــع( نایـُکل مرب بی. که )ای.
 

 شاگردان بی عالقه به الجبر بدل گردید. دستاویزچاپ شده بود به  روزنامه  بیدار که در آن شعر و
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 پیری دولتمردان حکومت وحدت مجهوله نفهمیدم ولی اینک در آن معادالت دو جوانی چیزی از صورت در به هر

 منطق چیست؟ تعلیق به ُمحال در الجبر و فهمیدم که معادالت دو مجهوله در این مورد خالص کردند و ملی سرم را در

من جر -به قول افغان انداختند و دوشش بر از دفاع را که باالخره خلعت سرپرستی وزارتجناب معصوم ستانکزی 

 یدند فرموده است:ملی برگز را سرپرست امنیت او

اق پول سرشار قاچ از و )استند( شان افغانها ابزار کشورهای بیرونی که شماری از متضاد نظامیان ما قربانیی منافع

 ت.استخبارات اس مخدر ومواد 

مجهول را که جناب ستانکزی  این پنج بگذارید و جوانی مایه  آزار من بود کنار را که در حاال دو مجهول الجبر و

 قطار می کند از نظر بگذرانید.

  

 ریاضی و آفرین گرفته اید برای من که در الجبر ده و مضمون مجهول اول )کشورهای بیرونی( شما که در

 ربگویید که این کشورهای بیرونی کدام کشو بیرون بیاورید و پرده  استتار از الجبر تنبل بودم این مجهول را

آن پیمان  به اصطالح رنگ هنوز کرده ایم و ءاینان پیمان های امنیتی امضا که با شماری از ما هاست آخر

 نشده است. خشکها 

  ما قربانیی منافع آنهاست؟ نظامیانهم  ذهنیی آن پیمان ها چه بود که هنوز دوم فایده عینی ومجهول 

 نتیجه هیچ کس به  در کنند و دفع می را مجهول سوم: این منافع متضاد چه گونه منافع است که همدیگر

شان نوعی  قربانی نشدن و ما هی قربانیی آن منافع می شود نظامیان رسد و نمی مقصودی که دارد هرگز

 تعلیق به محال است؟

 همین  غم بگویم این ما نبودیم که از مخدر که اگر نگویم باید از سرشار قاچاق مواد لمجهول چهارم پو

ا ویران ر کوکنارکشتزار های ایان می رسانیم. به پ راکوکنار کشت ای بی شعور پول ها گرفتیم که ه خارجی

 و ندیمگافآتش  قاچاقبران بزرگ در کم بغل گرفته بودیم به نفع برانقاچاق مخدری را که از یا مواد کردیم و

 ما قربانی می گیرد؟  نظامیان هم از هنوز مواِد مخدر سرشار قاچاق شادمانی ها کردیم ولی پول

 جان ما بیچاره ها از کجاست و معلوم نیست استخبارات پنجم نیز استخبارات است که باز باالخره مجهول و 

 نکنیم؟ خواهد که دامن تر ما می از دریا تخته بند نموده و چار میان را در خواهد که ما چه می

بدهللا ع معصوم ستانکزی و» ئیس اجرائیه نیز فرموده اند که:ر بجبر به پایان نرسیده است که جنااین ال هنوز معادالت

 «چهره های متعهد به افغانستان استند. حبیبی از
 

 گفتند که ما در تان به جان آمدیم. گروهی آمدند و این همه تعهد های متضاد متعهد ها که از پلو ها ما نا خانه پُر آخر

 اسه  صبرک خاک در با همین تعهد منافع ُعلیای کشور متعهد استیم و و انترناسیونالیزم پرولتری ها؛ شورا کشور برابر

امریکا  و اروپا آنان را به مهاجرت شان بستند و آن رژیم را به دوش رهای گزاف بست مردم با قربانی مردم کردند.

ور چ خانه ها را شتند؛را کمردم و  جهانی اسالم متعهد بودند؛ آمدند بانقال اسالم و برابر که در فرستادند. گروهی دیگر

 اینک شما هم که دیده اید کار انقالب اسالمی به دست گوشه گوشه  جهان پراکنده ساختند و صاحبخانه ها را در کردند و

ه متعهد ب رواج افتاده است؛ عناصر آنان سکه  هرگونه انقالب از دنتیجه  استبداد خون آلو در داعش افتاده و القاعده و

رار مجبور به ف کشور ویران شده است دارند از کردن آنچه را آباد همت که مانده اند و تا جوانانی را پالیدافغانستان می 
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 همتایان غربی اش که افغانستان و به جناب دیوید کامران و یخواهم این داستان غم انگیز را با تذکر اما می و بسازید

 د بدهم که:شگفت انگیزی فاسد توصیف کرده ان نایجیریا را به طرز
 

 ه ټینګ شیـت وږــوهللا باهلل که م

 ستا له جیبه دوی ډالر خوړیدینه
 

 نا لَم خبرنگارکرستی بدین جا نمی کشید که کشید. کار" پشک تحویلدار چربوی دوکان نمی گردد"نستید که دا ر شما میگا

حدود یک ملیارد دالر رشوه داده  افغان در رجنگ ساالپنج هزار  برای چهل و .یآی. ا تان گفته است که سی. خود

را همان سازمان اژدها ساخته  بنمایید که این مارها .یا آی. .آن لحن استهزاء آمیز را معطوف به سی است اکنون دیگر

 دوستی خورده اند. می است که مردم افغانستان به ناماین زخ است و

 

 میالدی201۶می11فاعتبروا یا اولی االبصار برمنگهم نگارگر

 

 
 

 

 

 


