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 05/04/2017         م. اسحاق نگارگر
 

 خیتار است فرمان نیچن فتیب جلو ای ریبم ای
 

مردم را بهتر از  زمثبت که فکر و حالت امرو یها یو دگرگون رییتغ 

شان بدون گفت و گو  یمردم مطمئن باشد که فردا شان بسازد و روزید

 یارزد. زندگ یم ایدن کیاست که به  یشان است دولت بهتر از امروز

 جلو ای و ریبم ای: دیگو یبه ما م و ردیپذ یبه نشستن را نم جا رکود و

 2017 لیاپر ۴ نگارگر .مییعمل نما یزندگ امیپ نیه اماست که ب بر فت ویب

 برمنگهم

 

** * ** 
 ید اندوزچه دولت است نشاط تجد

 یوزآمـ نو نشود کهنه از اگر دماغ

 (دلی)ب

 :که گفت بود کدام شاعر دانمینم

 میردان شدــسرگ میروان گشت خود یتابه پا***        بوده است یخوش بهشت مادر دامان و یطفل
 

بوده است  آسمان دور سخت و نیآنگاه که به اصطالح زم خود ییزندگ خاص بُّرشگاه کی که ما همه در دانم یم یول

 یروزگاِر کودک یهوا در ما یدل ها نداشته هچنت جالب در یزیچ ما یبرا زین ندهیآ و میا دهیترس یحال م از یعنی

 .بدرقه نموده است را دنیآن تپ سرد یآه و دهیتپ

خشد بدر (بچگانه یها یپلوپز الینه خ )و نانهیواقعب یها دیما اختر ما ییزندگ آسمان در و باشد ندیخوشا ما حالِ  اگر

 یحلوا که با دارد یبد چه ام حال :مییگو یخود م با و زند یم شین را ما کمتر یکودک زنبور بازگشت به دوران

ناگهان  اگر یول وزن کرد، تیواقع یترازو در آن را توان ینم آرزوست و خوب آرزو، .میکن نیریگذشته دهن ش

 ینیسرکه جب لیکه به دل نیا از می)بگذر اش کودکانه ییزندگ نیریش یایهمان دن در را انسان و داد یرخ م یمعجزه ا
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 3از 2

ا به بان میگر کرد، یم خکوبیم .(ستیهم ن نیریچندان ش کودکان از یبرخ ییبزرگساالن زندگ یها یگوشمال ها و

 .افتاد یم ها یچه دشوار چنگال

 ازدواج توجه نداشتم، قابل یشدهم ر یفکر دگاهید بالطبع از ماندم یم یعالم کودک در اگر :کنم یم آغاز خودم از

 یاینبدهم د ادامه و رمیبگ را اسیق نیدامِن ا اگر و گرفتم یم باز زین شیفرزنداِن خو از را یزندگ سچان و کردم ینم

 مادر و مادر ایکالن  پدر و پدر اگر ا،ام و دش یام خالصه م یکودک نکنواخت دورای یها یآشت من به همان جنگ و

ه سِر خواننده نداشت ک وجود ینگارگر امروز شدند، یم خکوبیم خود یکودک یایدن همان معجزه در به فرمان کالنم

صطالح به ا در ما، و افتی یتحقق م ما یآرزو که اگر مینیب یم نیا بر بنا .داوریب به درد شیخو ییواه تصورات با را

 ود،ب ستادهیزمان ا میگشت یروان نم خود یبه پا یسرگردان به خاطِر ترس از و میماند یم شهیهم یکودک ششت خوبه

 و جانینه ه داشت و امتحان وجود یها یدلواپس نه ترس و .شد یم مسلط زیبرهمه چ یکنواختی بود، ستادهیا یزندگ

حمل ت قابل صورت چیبه ه یواختکنی یبال که زدیم یکودک دوران یها ینیریش را بالطبع دل ما و یابیکام شوق

 :دیگو یم بایز یلیخ دلیب یآر .ستین
 

 دیجاو بهشت است همان راحت ندیگو

 نتپد دل چه مقامست یکه به داغ ییجا
 

 از را ما و کند یم جادیدرامه ا جهیبالنت است که حادثه و فراز و بینش نیا آن است و فراز و بینش در یزندگ لذت

 .سازد یم سرشار جانیه ترس و

 ۀافیق دگاهید ا ازه که انسان نیرغم ا یبدبختانه عل یاست ول صادق زین ملت ها ۀبار در مییگو یفرد م ۀبار در آنچه

که  ی)به خاطر ننه ۀبچ رگید به زبان ایکودک منش  یفکر شددگاه رید از ها یبرخ کنند، یم شدخود ر یظاهر

 شیوخ یسع به توانند ینم نانیا .مانند یم ه هم!(نن خترد میبگو دیمردان کرده باشم با زنان و انیم ساوات رام تیرعا

 .گونه استند نیبد زین ها ملت و ضرورت دارند نیباالب و قیم یبه نوع نیا بر بنا و باشند یمتک
 

 یبد مامت با اه تجاوز نیمن ا به نظر و قرارگرفته باشد یخارج تجاوز مورد گرید کشور هر از شیب افغانستان دیشا

 که آسوده در را مردم نیا و دارد را یزله اافغان حکم زل ۀخان در تجاوز یآر هم داشته اند. یخوب کی خود یها

 نیهم و شود یم داریب تجاوز یاهویه از نیخشمگ یپلنگ ان مانندافغ .کند یم داریب خوابند، یم شیخو خیتار زیدهل

 یاشب ای کارگر سر که حکم یرهبران هب را یدار حکومت کار و رود یم فرو نیسنگ به خواب باز دفع کرد که آنرا

 و هست اگر و برند یم خود به سمت دلخواه او را ودخ ییذهن لیتما حساب به زیها ن یباش و کند یرها م دارند را

 یخارج یروین یصدا که یهنگام تنها .دیگشا یلب نم لب از و شود ینم داریخواب ب از ببخشند او گانهیبه ب را او بود

 تبیکه آن مص یرهبر تجاوز و یعنی دو هر به حساب و زدیخ یم جا بر از یفاژه ا با دیشن خود برزن و یکو در را

 .رسد یسرش آورده است م بر را

 ریام .گرفتند بر عهده را یرهبر کار و آمدند کشور رونیب سه از ببرک کارمل هر و نعبدالرحم ریام شجاع، شاه

سال با  کی و ستیب .رفتندیپذ را او اه به دنبال نداشت افغان را یخارج یروهاین بود که چوبک یکشمش عبدالرحمن

 هزاره، ،تاجک پشتون، نسر کشا کوفت. شان گریهمد ۀلیبه وس اقوام را کیکای حکومت کرد. شانیا کامل بر استبداد

 جان آخر اباب نگفتند: و نشدند متحد او برابر اقوام در نیا یول شان به خاک افگند گریهمد یاریبه  ترکمن را و ازبک
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 فقط د؛رفتنینپذ ببرک کارمل را شاه شجاع و اما، کجاست. از یشنو یم بُِکش بُِکش که تو ۀنعر نیا و ستیچ ما گناه

 .ودنداخالل کرده ب افغان را خواب و دهیخز به کشور یخارج اوزتج یۀسا که در لیدل نیبه هم

 و زنند یم به کمر را ها دست که شوند یم دایپ زیگر کار یعده ا مشغولند، دشوار یمردم به کار که یهنگام غالبا  

 اریختا را یباش ای کارگر سر موقف آهسته آهسته، و ندینما یم قیتشو به کار را گرانید و گردند یم آن سو سو نیا

 کنند. یم

 ای ها یباش نیهم و مینداشته ا یشاه بابا رهبر احمد خان هوتک و سیرویم یبه استثنا معاصر افغانستان خیتار ما در

 اجک،ت که پشتون، میدار ازین یبه رهبران ما .میا داده رهبر لقب را نگابرآورد سر میاست بگو بهتر ای سرکارگران و

 ینگنات از را آنان کنند، داریشان ب ییخیتار خواب از را گرانید و یدیجمش ماق،یا ،یترکمن، نورستان ،ازبک هزاره،

 .ندینما جادیتازه ا یانسان یها الیدیا و یندگیپو ک،آنان تحر در و نجات دهند یلویقب اختالفات مناسبات و

 را ام یروان ها که ندیایب دیبا یکسان یول گذاشته اند دسترس ما را در یفکر یعال یها ارزش تیافغان و تیاسالم

 شتنیوخ و برده باشند لیبه تحل خود تیشخص رد خود گرانید قبل از را ارزش ها نیا و بزنند قلیارزش ها ص نیا با

 مادر ای مهربان پدر مانند را ودت خعطوف یها بال و برسانند یطبقات و یمذهب ،یقوم یها یتنگنظر فراز بر را

ـ  ندمتشکل بساز زنده و هدفمند ملت کی به عنوان را باالخره ما و بگسترند کسانیخانواده برهمه فرزندان  مهربانتر

 با کفا، خود یـ ملت شود دار حهیجر گرانید ۀجام نان و نه غرورش از و باشد اجهان گش که نه عظمت طلب و یملت

 .انسان دوست فرهنگ و

 فقدان بلوغ عمده اش لیدل میداده ا شکوه سر خود امور آن در و نیا ییدست انداز و یخارج ۀمداخل از امروز اگر ما

 برادرش و دهند ینم شتنیخو لیمسا در له رامداخ ۀاجاز یه کسبالغ ب افراد بالغ درست مانند یها که ملت ستا یمل

 .کند ینم یمعرف شیبرا گانهیب را

  سلوک است." وب درـمطل رییتغ جادیا هـیـربـ"ت  :گفت یم شهیکه هم باد یگرام "یمجدد غالم حسن"  استاد ۀخاطر

 اسلللللللت و یعیطب یمردم امر انیم در دهیعق اختالف ازمندندین شیخو سللللللللوک در مطلوب رییتغ به زین ها ملت یآر

 تهمت یول کند یو سللرکوبش نم اسللدشللن یم تیبه رسللم اختالف را نیاسللت که ا دهیجهت پسللند نیبه هم یدموکراسلل

 .ستین یعیبستن طب

 .است کدام شان کینزد و دور اهداف و برند یم به کجا آنانرا که ندیبگو دیبا خود به مردم یرهبر انیمدع و رهبران

 یبرا و کند ینم رحم اندم یم یاجنب ۀسیک بر ریشان ناگز خواب آلوده که چشم یها ملت بر امروز متأسفانه جهان

 یاه ملت مرگ از توانند یم یرانرهب تنها .خیتار است فرمان نیچن .فتیب جلو ای و ریبم ای که زند یم بینه شان

به  و نندک مردم تماشا انتخاب ۀنییآ در را شتنیخو عمل نداشته باشند و استبداد و یأاستبداد ر که ندینما یریجلوگ خود

 ،یچلد ول یجاهل م یها ملت انیم در تنها یخودسر و زور شوند. میتسل یبکاریفر توسل به تقلب و مردم بدون ۀاراد

 تیبی حرک رکود و و ندارد بی حرکتی رکود و ُجز ه ایجینت یشگیهم که جهل ماند یجاهل نم شهیهم یبرا یملت چیه

 اعلم بالصواب وهللا .همان مرگ است

 نگارگر 2016 لیاپر 4روز  هیــ برتان برمنگهم

 

 
 


