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 ینچیاود کند. یرا نقاش حیشام آخِر مس یود تابلونقاش معروف خواسته ب ینچیروم از لئوناردو داو یسایکل ندیگو یم

 یم آواز یدسته جمع سایکه در کل یگروه انیم در بود تا حیمس تِ یمعصوم و تیرهٔ به روحانچه کردن دایتالِش پ در

 حیمس شام آخر یرا برا رشیتصو بُرد و خود با را او و افتی تیمعصوم و تیهمان روحان با را یجوان خواندند

 کرد. ینقاش

 یا افهیق هودای رِ یتصو یراب ینچیداو و داشت حضور زین کرد انتیخ حیکه به مس یوطیاسخر یهودایشام  نیا در اام

 .افتی ینم گشت یچه م هر و آن ببارد یپا سرا از انتیخ داشت که خباثت و کار را

 یها رانهیو از یکی تا باالخره در تمام کند را تابلو آورد که کارِ  یم فشار ینچیداو روم بر یسایکل سه سال گذشت و

به  و افتی را هودای یها تیاوهمه خاص در ینچیداو و شناخت یپا نم از سر بس مست بود که از دیرا د یمرد شهر

 را ودخ معصوم ریوداخل کارگاه شد تص یوقت را بُردند و او اش ببرند. ینقاش به کارگاهِ  را گفت که او شاگردان خود

 : گفت و دید

 « ام. دهیرا د ریمن قبالً آن تصو»

  شاگردان گفتند:

 « نرفته است. رونیب نجایا از ریامکان ندارد چون آن تصو»

من به  بودم تا از مدهجا آ نینکرده بود ا داخدا ج مرا از یمست سال قبل آن گاه که الکول و مرِد مست پاُسخ داد چند

 .کنند یبردار ریتصو حیعنوان مس

 دانم یمن نم .شود ینمک م دفتیکاِن نمک ب ه درچ هر مییگو یم یزباِن در که در دیرا با خود داشته باش تیحکا نیا

 است. فیکث یباز کی استیگفته است که س یچه کس

مردم  فتنِ یُجز فر یقصـد استمدارانیجوامع س از یبرخ خوانده باشد که در فیکث یرا باز استیس لیدل نیا به دیشا او

  یم شانیا چه از رانتظار دارند که مردم ه و دهند یم لیتحو گرینسبت به همد ضیسخت نق یگفته ها نانیا ندارند.
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ِد قص و سازند یم فیکث یباز کی را استیاستند که س استمدارانیه سگون نیهم و رندیبپذ چرا ون وبدون چ شنوند

است که  استیونه سگ نیماحول ا و طیمح در و ستین حفال و ریخ یسوه مردم ب یرهبر ارشاد و استیس شان از

 سو هر از و به نرخِ روز بخورند را ناِن خود که دهند یم ادی زیبه مردم ن استند وقتابن ال رهبران فرصت طلب و

 کنند. باد ان سوهم را رمنخ دیوز که باد

 یها شعار به مردم از ند وندار یاسیاصوالً مرامنامهٔ س گنجند و ینم دهیزب وعقچوب ح چار در استمدارانیس نیا

 .کنند یصحبت م ندارد قیاز تطب یکه محل یُکل

 آن ای نیا مردم است از نجات ام قصد که زنند یم داد یول شناسند ینم زیدرمان را ن نداده اند و صیشخدرد را ت

 یبرا چه کارها و شد یجامعه مستول بر بتیچگونه آن مص که به طوِر مثال چرا و ندیگو ینم اما ریبانگیگر بتِ یمص

 چه تفاوت کرده اند ما زا شیپ گرانیبا آنچه د میکن یآن چه ما م و رفتیآن ممکن بود که صورت نپذ از یریجلوگ

 داشت.  خواهد یماهو یها

 فتنِ یفر و یاکاریر دروغ؛ از ریغ استیس یایدن در نکیا و کاشته اند یکار ایر جامعه تخم دروغ و نیا پنجاه سال در

 وهیکه م یراست ُمرداب درخت صدق و نیا در بدل شده اند. هوداهایهمه به  ها یسینجـاعیا .دی  رو ینم یزیمردم چ

 . ستین یُرستن باشد الیچون مند یراش رهب

پاک کند؛ خاِک آلوده اش ُمرداب را  نیخواهد بود که ا نیاش هم یاسیشغل س نیاول دیایب الیچون مند یرهبر اگر یآر

 استیبه مردم بفهمان د کـه س و زدید برمساعد باش یراست و لتیفض ؛یکشت تقو یکه برا یآن خاک در و زدیررا دور ب

 انون است.ق عدالت و یپهایِن پرنسحاکم ساخت مطلوب و رییتغ جادیا استیس لکهب ستین یبیمردم فر و ییدرا دهید نیهم

که  دیبه مردم بگو دیبا استمداریس کاراست. بلکه مرامنامه در ستین ارک در یفاقد محتو و یُکل یها حرف استیس در

 از پُر یها کمک از یازین یب ،معارف ،اقتصاد یها نهیزم در جامعه را صد خود چند در سال کار در دوران چهار

ض را  افغانستان دنیکه بگو نینه ا ب رد.  یرو به جلو م رهیغ زنان و یها نسبت به مهارت ها یرض بهبود تلقم و غ ر 

 داماِت مشخص. اق با کدام گونه و چه ز؛یچه چکه نجات از ندینگو یول میده ینجات م

 محاکمه و یسطحِ مل استند در روزام یاه بتیکم ده تن را که مسؤول مص من کم از» دیشود که بگو ینم دایپ یکی

ه شده ساخت نییپا ایآمده اند  نییاقتدار پا یخود از کرس روزیآنان که د .کنم یپخش م یهمه منابع نشرات را از انیجر

 دکش یمحاکمه نم و قیبه تحق کردن ها هرگز جادیشک ا نیکاِر ا یکنند ول یم جادیذهن مردم شک ا در و ندیآ یم اند

 .شودی ها ُزدوده نم نذه به وجود آمده از ییها شک و

ً  استیس  ریاگزن استیکاذب بدل شوند س یها هودایصادق به  یها یسیکه ع جا هر در یول ستین فیکث یباز ضرورتا

 رگید یاعتقاد روز را که هر یاسیاعتقاِد س فاقدِ  کار ایر یها وداهی یآر .شود یممکن بدل م یباز نیتر فیبه کث

 :که دیاز حافظ بشنو و دیانداز رونیب استیس نگِ یبوکس نگِ یر از دارند

 

 نو از میبکار و میبه کف آر گرید مِ تخ

و ز میکآنچه ِکشت  خجلت نتوان کرد د ر 
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دماغ آزار شده  آن سخت یوبرا که  استیس اسیاوج یها لهیطو نیا دیاست استیس دانیر مرِد ماگ 

 نیابتکاِر ا و ینندگیآفر یرویکه به ن دیخود بنال نه از آن فقط از و دیبنال نیا نه از .دیاست پاک کن

 برمنگهم 2019 یجنور ستمینگارگرب  .وهللا اعلم بالصواب .دیقانع اعتماد نکرده ا مردم صبور و

 

 
 

 
 
 

 تذکر: 
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! اجرای "کلیک" بر
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