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 23/12/2016                 م. اسحاق نگارگر
 

 ایکشور خدا نیا یلدای شب
 دندار ر داردسحـ دانم ینم

 

 که هنوز از نمیب یم نکیا نوشته بودم و لدای شب شب بعد از دو یعنی 201۵سوم دسمبر سال  و ستیب در را ادداشتی نیمن ا

 ا شبت دوارمیمبود؛ ا دینوم دیرحمت خدا نبا . ازمیبساز دیآ یکه پُشت هم م کیتار یبا شب ها دیبا باز و ستین یسحر خبر

 که  میریجشن بگ کشور طلوع سحر را در ندهیآ سال یلدای

 برمنگهم 201۶دسمبر23نگارگر           "است دیسپ هیس ان شبیپا"        است دیما نا تو چند دل هر                      

 

 !سحر دارد ندارد دانمینم  ایکشور خدا نیا یلدای شب

 

 :دیگو یآن م در )مفعوُل مفاعلن فعولن( دارد و در وزن یشعر دلیب

 سحر نشد شب آمد شب رفت،  آمد اربی باز به جوش دل

من از و  ردیگ یخدمت مدر مرا  لیتخ یرویآن ساعت ها ن تیدوست دارم اما دو ب اریشعر را بس نیا یسراپا من

 یآن صحبت ماز  دلیکه ب یشب نیاو داشته است  یشعر چه حالت روان نیا ندر هنگام سرود دلیپرسم که ب یخود م

 یشب ورفته است  اهیس شب کیکه  ینیب یم یکن یتا چشم باز مو ندارد بال است که سحر به دن یکند چه گونه شب

 :دیگو یم دلیشعر دوست دارم ب نیااز که من  گرید تیاما در آن بو کرده است.  هموار خود را اهیس چادر رگید اهیس
 

 دییمجو اــیـُدَول ح لــاهاز 
 اخالق کجاست منصب آمد

 

دولت ها د. زن یبر هدف م قیرا دق ریگوناگون را آزموده باشد ت یسال ها اهل دولت ها نکهیمثل ا دلیبنیز جا  نیا

 که میدانیمو کنند  یراست ثابت م ییدرا دهیبا د خود را یدروغ هاو  ندیگو یمردم دروغ م یهر نوع که باشند برا

هر جا که منصب آمد اخالق فرار  دیگو یم دلیکه ب یهنگامو اخالق است  ضعف ۀنشان هر دو ییایح یبو دروغ 

 .را از کدام دبستان آموخته است یتجربه غن نیا دهیعارف پا به دامن کش نیکه ا میمان یم رانیکند ح یم
 

را  یطوالن آن شب نکیسال بود اما ا بش نیدراز تر یعنی لدای شب شتریشب پو د فتمیخواهم از مقصود دور ب ینم

 دالیشب  هماندر اما  میرو یم یالدینو م سال پیشوازتازه به  یها میتصمو رزوها با آ دیشاو  میسر گذاشته ا پُشت
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سش رپ نیبه دنبال همو رسد  یم انیکشور چه وقت به پا نیا یلدای افگند که شب هیمن سا نپرسش بر ذه نیناگهان ا

چه گونه بر و گذرد چه وقت  یکشور که سه سال کم چهل سال از عمرش م یلدای ببود که من خواستم بدانم که ش

د رو یآن شب ها مدر گرفت که  قرار دلیآن شعِر ب قیدق قچه گونه بود که کشور ما مصداو شد  یما مستول کشور

 !ست؟ین یخبر دیهنوز از طلوع خورشو شود  یم یآن مستول بر گرید شبو 
 

ز شد. آغا یآشکار شورو تجاوز یعنیهفتم دسمبر و  ستیب ای یما از ششم جد رکشو یلدای کنم که شب یفکر م من

سالم  ستمیس کیما  دانمیم که رایندانسته ام ز 1978ثور یکودتااز  را لدایشب  نیکه من سرآغاز ا دیتوجه فرموده ا

 تهافیخشونت انتقال  ۀدرج کیبا  گرید دست هدست ب کیاز ما قدرت  کشوردر  شهیهمو  میانتقال قدرت نداشته ا

حق داشتند که قدرت را به  گرانید اگر م؟یاستثناء کن یعموم ۀقاعد نیخلق را از ا کیدموکرات پس چرا حزباست 

ما  یلدای باز نظر من سرآغاز ش یجد اما شش حق را نداشته باشد؟ نیخلق ا کیچرا حزب دموکرات رندیبگ زور

ه اگرچد. مطرح نبوما  یبرا یبه نام منافع مل یموضوع گریدو  میدست داداز است که ما ابتکار عمل را  لیدل نیبد

 یلیمن خ یول ندازندیب گریکدیبر  ها را یشورو دعوت تیخلق تالش کرده اند که مسؤول کیدموکرات دو جناح حزب

دعوت  انتظاردر ها  روساگر  رایکس دعوت نکرده است ز چیه ها راکه روس  میبگو خواهمیپوست کنده مو  حیصر

الح دفاع از به اصط یبراو د فرا خوان را یعنعنو ۀجرگ هیلو کیتوانست  یم زیخلق ن کینشستند حزب دموکرات یم

و که ا نیام ییسرنگون یبراو را دعوت کند. اما روس ها بدون دعوت  یشورو ی"قطعات محدود" اردو ثور انقالب

با  نی. اممیدست داداز  خود را کشور اریجا بود که ما اخت نیهماز و خواندند فراز آمدند  یاِ  .یآ .یرا جاسوس س

بوده  نیمه شهیهم یتعامل شوروو نگرفت  جهینت یکرد ول قیرا بر افغانستان تطب ینیاستال وس ها استبدادر ۀمشور

 وبچکد یسیپال رییآن روز با تغ یایکوسلواکچدر روس ها  است.  داده رییتغ زیرهبر را ن یسیپال رییاست که با تغ

آن  غانستانبرهم افو بعداً ببرک کارمل را کنار گذاشتند. وضع درهم و  نینخست ام یسیپال رِ ییافغانستان با تغدر و را 

اما  بترسانند ینظام ییجو ماجرا کیغرب را از و  ندینما یافغانستان لشکر کش زد که بر یم بیبر روس ها نه روز

ده  ا راهروس و  ردیبگ خود بیاز رق تنامیودر را  کایامر ستافتاده بود که انتقام شک زین کایبه دست امر یفرصت

 یکه نگاه داشت. آر افغانستان نگاه دارد،در کرده بود  تنامیودر  کایکه امر ییماجراجو ۀبه همان انداز یعنیسال 

 یسوو هر ددر به اصطالح معروف و بدل کرد  یجهان یبال قدرت ها توف به توپ خود را یافغانستان در ششم جد

د دست داده بودناز  هر دوپاکستان و افغانستان در  را افغان ها خود ابتکار گرید گرفت! نواگور خود را ریسرحد پ

 نهگایب یپنجاه هزار قواو صد  کیدست نشانده به زور  یمیآنجا رژد. بدل شده بودن گرانیشطرنج د یبه مهره هاو 

و وچه از ک نداشتند یجنگو  ینظام ۀبگونه تجر چیرا که ه یخود جوانان تیامن یبراو اقتدار نشسته بود  ۀکیبر ار

که مکتب را ترک  ساختند یواقع مجبور مدر جوانان را  نیاو  بُرد یم یعسکر یبه قشله هاو کرد  یبازار شکار م

 قتیز حقشدند. اگر ا یم گرینوع داز  یآن جا ها گرفتار تعُصبدر بدبختانه و پاکستان فرار کنند  یبه سوو  ندیبگو

ز گرفتند همان ها بودند که ا ییگرا ادیدرس بنو شاگرد شدند  یپاکستان یها درسهمدر که  یجوانان تیاکثر مینگذر

 وناوه نشسته بودند. در پاکستان  ریزو باران فرار کرده  ریاز ز یعنیروس ها  ۀدست نشاند میرژ یابانیخ یشکار ها

ار ها به ک گرید اریاختو  ندانداخت یرا پشت هم م حیتسب یدانه ها یکاریاز بو ها نشسته بودند  میرهبران تنظ رانیا

باالخره بعد و آغاز شد  یهمان ششم جداز ما  رکشو یلدای شب یآرد. بو رانیسپاه پاسداران او  یآ اِس. .یدست آ

ابل ک یها ُکشتارو ها  رچو تارو  رهیت یشب هاو  نیمجاهد یالیاست از آنکه سحر بدمد شب شیهللا پ بیاز سقوط نج

چون و مپرس و مگو مملکت رونق گرفت که  یسراپادر  یساز پوستهو  یحالت قوماندان ساالر کیو آغاز شد 
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و  یدسته جمع یها به خاطر گور نکهیخلق بدون ا کیبود سران حزب دموکرات امدهیخواستگر در صحنه نازب ینظام

 یکشور ها یمجازات شوند راه مهاجرت به سوو ها محاکمه  گونیبازخواست در پولو بدون محاکمه  یاعدام ها

طالبان  آمدن وپاکستان  استیس ۀبا غلب نیمجاهد یلدای . شبدندیخود خند نایقربان شیبر رو ش گرفتند یرا در پ یغرب

 ،ییاصحر ک محاکماتیتار شبد. آم گرید یهم سحر نا شده شباز بو  دیطالبان آغاز گرد یلدایشب و  دیرس انیبه پا

 یدالیم کیو  هزارو تا سال د زیشب ن نیاو  قشالو  انهیتاز یلدای شبو حقوق زنان و پامال کردن مقام  کیتار شب

ون بعد چو افغانستان باز کرد در جهان را  چهل کشور یپاو  دیبرچ طالبان را میگل سپتمبر ازدهمی ۀ. حادثافتیدامه ا

 ریبه ز سر انیگو یبه بلو دست داده بودند از افغانان ابتکار عمل را کامالً از درو  یطوالن یهمه شب ها نیاز ا

 یم نیکهنه بر زم یبه اصطالح ترازو ههم گاه گا یاگر جناب کرز انیم نیادر و بدل شده بودند  یرونیب یقدرت ها

 روکش یلدای شب جهیدر نتو همه معلوم است  یکه برا یمل حکومت وحدتو جلب منفعت بود و  یگرم بازار یزد برا

 :گفتم و دمیسرد کش یمن آه یوقت نیبرا بناو است  افتهیما همچنان ادامه 

 !سحر دارد ندارد دانمینم  ایکشور خدا نیا یلدای شب

تا آنان نفس  میده ینم رییتغ میقوم داده ا کیرا که به  ییما نعمت ها" :دیگو یآمد که خدا م ادمیانفال  ۀسور 53 یۀآ

ننگ اسارت و  میداد رییخدا تغ مردان متوکل بر آن آزاداز  خود را ی" ما متأسفانه نفس هاد.ندهن رییتغ خود را یها

خود  اریاست تا ما اخت کاردر خود کردن  یبر بازو هیتکو  فتنگ رهوالغفو کیاکنون و  میرفتیپذ گرانید ترا به دس

 یان نمش تاز دس ها رابه نفس انسان  یاتکا یکه دوست مینشان بده ایبه دنو  میریبه دست بگ خود را یمل منفعتو 

زمان  کنیاو اند  هدیگردان یرا بر ما مستول لدای شب نیاو را به نفع خود جنگانده اند  سال هاست که ما گرانید . ردیگ

ا ه یخالصه تمام خارجو  نیچ کا،یروس، امر ران،یپاکستان، ا یفکر ییاز بردگ خود رااست که ما  دهیآن فرا رس

 یآزادو  یآن همه با حقوق مساودر که  میبساز یکشور یفرهنگو  یزبانو  یقوم یفارغ از احساس هاو  مینجات بده

 .کنند یزندگ کیدموکرات یها

 که سخت مصداق دانم یبه ارتباط کدام حادثه سروده است اما م خود راشعِر  دلیکه ب ابمیتوانم در یگفتم که نم من

 :دیبخوان گرید ربا کیجامعه ماست.  یلدای شب
 

 ر نشد شبــحـشب رفت س  آمد اربی از به جوشـب دل
 اخالق کجاست منصب آمد  دییوـمج اــیدول ح لـاز اه 

 

 ربرمنگهم نگارگ 2015دسمبر  23 ر شنبها. روز چهوهللا اعلم بالصواب 

 

 

 


