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

۲۰۱۹/۱۱/۱۸

اسحق نگارگر

سرزمین سنگ پُشت های جادوشده
ِ
توان استفاده از آنچه را دردل زمین
میگویند سرزمینی بود که مردمش بر ثروتهای بزرگ زیرزمینی نشسته بودند ولی
ِ
داشتند کسب نکرده بودند .همسایگـــــان دور ونزدیک و وآنان که به نیروی علم وتجربه گوشه؛گوشهٔ جهان را تسخیر
ت خودبودند بیگانه را درسرزمین خود تحمــل
ق معتقدا ِ
کرده بودند براین سرزمین نیزتاختند ولی مردم که سخت عاش ِ
درمیـــان این مردم انداختند .گاهی نسب
وشقاق
نفاق
وطرح
نمیکردند .باری گروهی ازدوردستها براین سرزمین تاختند
ِ
ِ
مردم ازعقل وعلم
این
که
دریافتند
بودند
آمده
دستها
ازدور
ه
را وسیل ٔه جنگِ شان ساختند و گاهی مذهب را.گروهی کـ
ِ
گریزان تا بخواهی ازمنابــــع سرشار معدنی ازآهن ومس گرفته تاگازوتیل فراوان دارندکه نه خودازآن استفاده میکنند
ونه به دیگران مجال میدهندکه بهره ای ازآن همه ثروت ببرند .میگویند ازآن دوردستها خردمندی زباندان را به
گدایان ثروتمندرا نیزمانن ِد خـــودشان
دیاراینان فرستاده بودند که او نه تنهـــا علوم دینی را آموخته بود بلکه زبانهای این
ِ
کافرازخدابیخبـر چندسال دریکی ازمسجد
آموخته وآمده بودکه درمیان اینان ِ
نقش یک رهبرمذهبی رابازی کند.میگویندآن ِ
پیرساختگی هیچ گونه شک وتردید
های مشهور شهـرامامت کرد ولی دراعتقاد این ساده لوحـــــان خوشباورنسبت به آن ِ
موطنان خود خوب انجام داد وبه آنان گفت که این مردم قبرپرستان مخلـــــص
پیدانشد.پیرکاذب وظیفهٔ خودرا به سو ِد ه
ِ
ِ
ونام زیارتی رابرآن بگذارید.
استند واگرثروتها و معدنیات شان راعالمه گذاری ومشخص نماییدودرآنجاها قبری بسازید ِ
ت
ت خواجه دوکوه؛ زیار ِ
وقتی نام زیارت بود مردم احترامش میکنندوکاری بَــکارش ندارند.ازشمال آغازکردند .زیار ِ
ت پیربلند وصد
زیار
گذربابا؛
ت چهل گزی بابا؛ زیارت شاه
ِ
خواجه گوگردک وبه همیــــن ترتیب آمدندوساختند زیار ِ
دردیار شان مــردانی بَنام خواجه دوکوه
هـای دیگـروبه راستی هم این مردم نگاهی به تاریخ خود نیفگندند که آیا
ِ
دو ِردیگریک
ودریک
دورگذشت
ین
ا
!
د
ن
ش
یاخواجه گوگردک ویاخواجه سیاران زیسته اند تادراینجا به خاک خفته با
َ
دنـــدان جوانان
ب
جادوگردیگرازشمال آمدبانیرنگِ تازه وار ِد معرکه گردید.ایـــن یکی ِوردهـــای جادویی خـــودرابا ِ
ِ
ِ
دارید.زحمتکشان جهان بایدباهم یکی شوندوستمگـــــران را بــا نظامهای
تعلق
جهان
زحمتکشان
ه
خانواد
ساخت.شمابه
ِ
ِ
ٔ
جادوگرشمال
شوراهـادژتسخیرناپذیرزحمتکشان و خالصه که وردهای
بیفگنند.کشور
ستمگری بَزباله دان تاریخ
ِ
ِ
ِ
نام مجاهدبااومیرزمیدندووفادارانش
آنقدرکارابـــودکه همه برآستــانش
زمیــــن خدمت بوسیدند.آنان که به ِ
ِ
ت جنگی به
ُریدنداسیـرطلسم جادوگرشدند ومــردم دیدندکه
رادرکشورسرمیب
طالبان محافظه کارنیزبرای اسلحه ومهما ِ
ِ
ِ
سوی جادوگر شمال روی بُردند .اما افسون این دو جادوگربه جای خودکه جادوگری تازه نفس ازآنسوی بحرهابه سراغ
ثروتهای سرزمینی وزیرزمینی این سرزمین جادوشده امده است طلسمی ازنوتهای دالـر ساخته وهمه رابه سنگ
دستور
ابتکارعمــل را باخته اندوگوش به فرمان نشسته اندتاندانندکه
پُشتهـای ُکندروو بیزبان بدل کرده است که خود
ِ
ِ
مقامات چیست ازتشنگی میمیرند ولی دست به آب نمی َبرند.انتخابات میکننــداما چــــون هرکدام دربازی انتخابات
خودرا برنده می پندار ند این تصوردرهیچ کله داخــل نمیشود کـه ممکن ببازم.وقتی همه خودرا برنده پنداشته
ب هرکاندید میشودوبرنده همان است که بیشترتقلب میکندویامانندِزنِان سلیطــه
باشندپیروزی مربوط به سطح تقل ِ
سروصداوهنگامه آرایی میکند.این سنگپُشتهای جادوشده درسال  ۲۰۱۴چندین ماه وچندین سال نمیتوانستند حکومت
وزیران سرپرست تیرکردند واکنون که
پارلمان خویش رافراخوانند وباالخره یک دور ٔه پارلمانی را با
بسازند و یا
ِ
ِ
ت خودرا اعــــــالم کنند.حرفِ آخر دردنیای سنگ پُشتهای جادو
انتخابات کرده اند دردوماه نمیتوانند نتیجهٔ اولی انتخابا ِ
شده همین است که اگـــرمــــرا رئیس جمهـــــوراعالم نمیکنید شمارکردن رایها را متوقف بسازیدوبدبختانه مـــردم

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

بدترازسیاستمداران وحکومت به سنگ پُشتهای جادوشده بدل شده اندکه نمیگویند«:حاالکه انتخابات بی نتیجه است ما
امورخود یک حکومت کاراتعیین میکنیم وشماراباشیوه های سنگپُشتی تان بَخدامیسپاریم ».مث ِل اینکه
برای رتق وفتق
ِ
راهی دیگرنیست واین بارمایک پمپیــــوباید بیاید وبه این درام ٔه مضحک پایان بدهد.
فاعتبروا یا اولی االبصار نگارگر۱۸نومبر ۲۰۱برمنگهم

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

