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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۸/۰۳

اسحق نگارگر

سخ به دونالد ترمپ نجات کشور ازفقر ونیازمندی است!
یگانه پا ُ
ت افغانی به تور آمد ویکی الف زد
بعد از اظهارات دونالد ترمپ درحضور صدراعظم پاکستان النهٔ زنبورهای غیر ِ
قاف اَبَر قدرت امریکا را دریک هفته تسخیر می کند به طوری که درهفتهٔ دوم سربازان افغان در سواحل
که کوه ِ
کلیفورنیا که یکی از ایالت های جنوبی امریکاست آب بازی کنند؛ دیگران نیز ا زشکست اسکندر؛تیمور؛ چنگیز
ت آنان عبرت بگیرد که ممکن است دونالد
وباالخره انگلیس و روس یاد و امریکا را دعوت کردند تا از سرنوش ِ
ناپذیر شما
کشور مغرور و شکست
سخ بگوید که«:هرقوی اول ضعیف گشت وسپس ُمرد»حاال این
ترمپ نیز در پا ُ
ِ
ِ
برخالف سیر
درمیان شما بیداد میکند؛ بیسوادی
بیچیزی
و
نیست.فقر
که
هست
درمان
بی
بالی
امروز اسیر کدام
ِ
ِ
میان شما روبه افزایش است؛ مریضا ِن شما اگر در هند و پاکستان برای تداوی نروند مجبور استند که
زمان در
ِ
درمیان خود سرگرم پیکار استید وضرورت این کار را به دیگران نمانده اید
که
شد
شوند.سالها
مفاجاة
مرگ
تسلیم
ِ
ِ
ُ
که بیاید و شمارا بِکشَد زیرا که شما خود به انتحار کننده و قربانی انتحاربدل شده اید.ما آمدیم که شما را
دامن تان افگندیم دفتر ساالران تان آنرا غصب وغارت
گریبانگیر تان نجات بدهیم ولی هرچه پول در
ازمصیبتهای
ِ
ِ
ساالرخود را خون نکردید ما که از شما بسیار
ت خود بینی یک دفتـر
کردند و شما «دالوران تاریخ» در بغل دس ِ
ِ
ریگ تاریخ
ت تان به ما نمیرسد .یگانه نشان زندگانی شما همین الف وگزاف وافتخار به ُمرده
دور افتاده ایم و دس ِ
ِ
پنجهزارساله است که قبل از دیگران خودِتان را ُکشته وشما را درجهالت مستولی برخود تان غرق کرده است.
ت خود را هم نداریم.ما
آری اگر روزگاری امپراتوری های محمود و احمد را داشته ایم امروز توانایی
حفظ سرحدا ِ
ِ
برابر حمله مقاومت کنیم و طرف باالخره دریابد که این صندل
انتظار میکشیم که دیگران برما حمله کنند و ما در
ِ
به در ِد سرش نمی ارزد و راه خود رابگیرد و برود.
راجدّی بگیریم و
خاک انگلیس؛روس یا دیگران را داشته ایم؟ اگر گفته های ان
ماتوان حمله بر
آیا
ِ
هموطن ظریف ِ
ِ
ِ
قصد اشغال امریکا را بکنیم با کدام طیاره و کدام کشتی قوای خود را به آن سر زمین دورافتاده میرسانیم و آیا همان
ت سیر
رساندن خود در آنجاها به گفتهٔ قصه های قدیمی فوکلوریک عصای ما را
نوک سوزن و کفشهای مارا پوس ِ
ِ
نمی سازد.
آری:

ب تو بنمود راست
«آینه چون عی ِ

خود ِشکن آئینه شکستن خطاست»

سخ معقـو ِل ما به دونالدترمپ و دیگر کشور های مـداخله گــــر همین است که ما بر فقر؛ بیسوادی؛ مرض؛
یگانه پا ُ
موادِمخدر؛ عدم صداقت در حکومتداری؛ رشوه خواری وصد بالی دیگر که شمردنش برای من دُشواراست غلبه
کنیم و خود را نجات بدهیم و به یاد داشته باشیم که:

دنیای ضعیف ُکش که از حق دور است
سخن زحق و باطل چه کنــــــی
پیوسته ُ

حــــــــق را به قوی میدهد ومعذور است
رو زور به دست آرکه حق با زور است
َ

کردن کوریای شمالی را در چند روزنمیزند زیرا میداند که کوریای شمالی نیزممکن است
الف نابود
دونالدترمپ
ِ
ِ
رپرواز خود را تا امریکا برساند.
راکت های دو
ِ
نبض زمان را دریابند و جا را برای
ت هفت نس ِل خود ثروت اندوخته اند باید
ردان ما به قدر کفای ِ
ِ
اکنون که دولتم ِ
نسل جوان و اصالح طلب که از دام شهرتهای کاذب آزاد باشند خالی کنند تا برنفاق ها وچند دستگی های ملی فایق

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ت شان به سوی مردم
آیند و ملت متحد ونیرومند بسازند که نه قص ِد تاخت و تاز بردیگران داشته باشند و نه دس ِ
دراز باشد که فقر و احتیاج سخت برغرور ملی صدمه میزند.
فاعتبروا یا اولی االبصار
نگارگر ۳آگست  ۲۰۱۹برمنگهم

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

