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ع موضو نیا را سردادند و گرید حکومِت مؤقت کی لیزمزمهٔ تشک استمدارانیاز س یجلسهٔ مسکو برخ در ندیگویم

 :میگو یتان م ینُُخست داستان را برا مرحوم افگند. نیاز مالنصرالد یداستان ادیمرا به 

 دیخر یخربوزه ا اطیبه حکم احت آب وعلف بگذرد و یب خشک و یصحرا کی مجبور بود از یسفر مال در ندیگویم

ملتفت شد که خربوزه  و خربوزه را قاش کرد ابانیب در برهاند. یتشنگ را از او ابانیآن ب نهاد تا در نیخورج در و

 شدیندیب به عاقبت کار نکهیبدون ا آب افگنده بود.  را در آن خربوزه پوِل خود دنیبا خر و مزه بود یب و ِپکه اریبس

 .گرفت دنیمزه شاش یآن خربوزهٔ ب یکرد و به فرماِن خشم بر رو بند تنبان را باز

باره  ره برسِر خربوزه آمد. راه برگشت و باز پنجه برتنش افگند از یتلخکام و یتشنگ خشمش فرو نشست و یوقت

تمام  نیتلق نیقسمت آلوده نشده است تا آنجا که با هم نیکه ا دادیم یخود را تسل و خوردیبا اشتها م و تداشیم بر را

 .خربوزه را خورد

بُن  در باال آورده بود اتفاقات آنان را یبودند ول اموختهیخور توجه ن در یزیچ استیمدرسهٔ س ما که از استمدارانِ یس

 یکرس تِ یاهم و خط و ریبلکه به حساب ش تیکفا و تیرا نه به حساب صالح ها یکرس مؤقت درست و یحکومت

سه  ظرف دو در و ختندیب ها ریج در صانهیرا حر یخارج یکمک ها گمرک ها و دیعوا کردند و میخود تقس انیم

ند پُرسش بود کینگران  هااردریمل نیا ها شدند واردرینداشتند مل منگاهینش نیدر زم آسمان ستاره و که در یماه آنان

 .دیآورد کجا آورد را از ثروِت باد نیا انینپُرسد که آقا روزیدولتمرداِن د نیا از و دیاین یکیتا 

وند رسوا نش نکهیا یثروت اندوخته بودند برا یناگفتن یهمان راه ها از که زیبرادرانش ن و جمهور سیرئ نینخست

 یبکاریکارهمان تقلب؛ فر جهٔ ینت خود انداختند و کار طِ یمح بر فساد را تخم رشوه و با جماعت همرنگ ساختند و را خود

به حکم نان به نرخ روز خوردن  و دیرددارتر گ شهیر استمدارانیبه اصطالح س انیم اختالف در شکست بود و و

اختند س یبازار را آن چنان مبتذل و استیس نیشاهِد حجله نش فردا آن عهد را شکستند و عهد بستند و یکیامروز با 

 انیآقا نیعمل کنند. اکنون ا کیبه حکم کدام  اعتماد و نانیمدافعاِن شان درماندند که به کدام گفتهٔ ا و انیحام یکه حت
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رِگ  ؛نندیکه بنش دهند یفُرصت م نانیبه ا انیاست که باز خارج کی هزار و پنداشته اند که وضع همان وضع سال دو

 ریکشور سراز یبه سو باز وروی پوند و ر ودال لیس حکومِت مؤقت بسازند و باز ها بخوانند ورجز گلو بپندانند و

 را خود بانیگر خواهد یم یجامعهٔ جهان نکهیا غافل از سره گردد. نانیتا کاِر ا زده شود گرید یکاروان یعنیشود 

 .بدهد دالر یبوج را در ها یهم قصد ندارد که برخ کایامر گرید برود. و ردیرا بگ راه خود و خالص کند

ر به تاراج رفته پُ  یها پول دولت را از یخال صندوقِ  دیبا دیآ یم رونیانتخابات ب که از جمهور سیرئ هر نیا از بعد

 یعهد بند اند و شده اریهوش یکاف به قدر زیمردم ن .ردیدست بگ یرا رو یپروگرام اصالحات عاجل اقتصاد کند و

زهٔ افتد که عو یم یجوانانبه دست  ریافغانستان ناگز در استیس را آزموده اند خود استمدارانِ یس یها یعهد شکن ها و

آن  عد ازب یسالها و ندهیانتخاباِت سال آ ممکن است که در یلیخ ملت ساز استند. زبان را شکسته اند و و تیقوم لهٔ یپ

اند  دهیهمه د ماا دیایب تر نییپا و نییشدن مردم سطح تقلب پا اریاست که با هوش یعیطب یول ردیتقلب صورت بگ زین

ه آمد مسکو هم گرد آنان که در اند و دهیخربوزهٔ حکومت مؤقت شاش دِل شان خواسته است بر که آنجا تاکه زورمندان 

 یریپذ بداند که تحمل دیرا دارد با گرانیهرکس که حوصلهٔ تحمل د نیا بر رهبر موافقه کنند بنا کیبر توانند یاند نم

آن گونه  ای نیبارهٔ ا در مردم تِ یکسب صالح و یأهرکس که بدون ر و کند یمخالف را م دیاحترام به عقا جابیا

 .ستین یریرسم دگرپذ نیا و کند یم لیتحم گرانید را بر خود اعتقادِ  کند یدولت صحبت م

 خود را حفظ کرده اند و یراثیاست که همان مقامات م لیدل نیروبرو شدن با مردم ترس دارند به هم از زیرهبران ن

رهبران خود  یایبور و کند یرا م یرهبران انتخاب جابیحاالت تازه ا .خوانند یآن گروه م ایحزب  نیرا رهبر ا

 .دشو دهیچیپ دیگماشته با

 برمنگهم 2019 یفبرور ۷ االبصار نگارگر یاول ای فاعتبروا

 

 

 
 

 

 تذکر: 
د را مطالعه کنند، می توانن ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! " بریبا "کلیک
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