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

۲۰۲۰/۰۲/۱۲

اسحق نگارگر

ب تو بنمود راست
آینه چون عی ِ

خود ِشکن آیینه شکستن خطاست

این طعنهٔ زاغ است که ازهرسو به سوی ما می آید:
و اما نخست باید توضیح کنم که من چه کس را در کدام حال زاغ میدانم وچرا زاغ؟
زاغ که هم جامهٔ سیاه دارد وهم صدای نا خوشایند اگر بردیگران طعنهٔ جامه سیاهی و بدآوازی بدهد طعنهٔ زاغ است
که با شادمانی میگوید « :باالخره ازخود بدتری هم یافتم که میتوانم بر وی قهق ٔه تمسخرسر بدهم.چند روزپیش بود که
ت افغانستان» خنده های تمسخرسر داد و
زاغی که درقلمر ِو تسلطِ خود هرگونه آزادی راسلب کرده است بر«انتخابا ِ
ت انتخاباتیست
ما که هنوز بر
زخم آن تمس ُخـــــرمــــرهم نمانده بودیم جنـاب جـوبایـــــــدن که درگیرمبــــــارزا ِ
ِ
ً
وسخنان غیرمعقول واحساستی میزنند
وسیاستمداران دراین هنگام برای بازار گرمی معموال وعده های ُمحال میدهند
ِ
بنابراین جوبایدن راازاین قاعد ٔه ُکلی نمیتوان مستثنی شناخت .اوگفت که افغانها اصالً استعداد ملت شدن ندارند.
ازسراحساسات
احساس ما افغانها را جریحه دارمیکند و ما هم چیزهای
طبیعی است که این گونه طعنه های زاغ
ِ
ِ
درتیر صیاد وجود دارد که ما را
میگوییم وازیادمیبریم که ماهمان عقاب ناصرخسرو قبــــادیانی استیم که پَ ِرخود ما
ِ
از اوج آسمان بر خاکِ مذلت افگنده است .دراینگونه مواقع ما مانن ِد درویش پاکباخته ای که دریک ویرانه نشسته باشد
نیاکان من کاخی باشکوه وعظمت بود.
ت افسانوی
وبا غروربه دیگـــــران بگوید که این ویــــــرانه درروزگارعظم ِ
ِ
آری کاخ بود که روزگار آنرا واژگون نموده وبه خاک بدل کرده است که واژگون ٔه هر کاخ خاک است.آری ما به
زاغان طعنه زن میکشیم
ت تاریخ پنج هزار سالهٔ خودرا بر روی
شیوهٔ همین درویش پاکباخته وویرانه نشین عظم ِ
ِ
ومیگوییم شماهمانند حیوانهای وحشی درجنگل ها میزیستید که ما کاخ نشین بودیم.غافل ازاینکه این استدال ِل ضعیف
نشین دیروز وخاک نشین امروز اگراستعداد داشتی درکنار آن
گرببان خود مارا میگیرد وبه ما میگویند « جناب کاخ
ِ
ِ
کاخ کاخ های دیگر نیزآباد میکردی که آباد کردن دُشواراست ولی ویران کردن بسیارآسان».حقیقت این است که ما
ت متشکل نیستیم که بر پای درایت وکفایت خود بایستیم وبرای مردم خود با استفاده ازامکانات
همین امروز یک مل ِ
ومنابع خود یک لقمه نان تهیه کنیم ونیازمن ِد امدا ِد دیگران نباشیم .شاهان محمد زایی ازامیر عبدالرحمان گرفته تا
محمد ظاهرشاه وآخرین شان محمد داود کوشیدند که ما را به زورملت بسازند .آن استبداد که امروز نُقل محاف ِل ما
ت خودرا که گوسفندان رم کننده بودند دریک آغیل گرد هم
است برای همین بود که آنان راعی بودند وکوشیدند رعی ِ
ت کامل بسازیم.کمونیزم شوروی
بیارند.آنان مارا نیمه ملت ساخته بودند ولی ما به هردلیل که بود نتوانستیم خود را مل ِ
وحصار آغیل را فروافگند وآن نیمه ملت را با اختالفِ طبقاتی وجنگ های قومی آشنا کرد و وقتی که با
برما تاخت
ِ
هم در افتادیم همسایه ها آمدند؛ ی کی مدافع تاجیک شد دیگر مدافع پشتون وباز دیگری مدافع هزاره وازبک و این و
آن و مابدبختانه با دیگران ساختیم وبرهمدیگر تاختیم واین ما بودیم که بَعنــوان صغیران سیاسی هرگز به بلوغ و
ب ناصرخسروکه درتیر صیاد جا کرده ومارا ازآسمان مجد وعظمت
کبار ِ
ت سیاسی نرسیدیم وهمین است آن پرعُقا ِ
ب مطلوب خود بیفگند وما خوشبختانه درآن
برزمین تحقیر ومذلت کوفته است .امریکا هم آمد تالش کرد که مارا درقال ِ
سرندامت بردیـــــــــوار میکوبد وبربی استعدادی
قالب نگنجیدیم وجوبایدن به خاطرهمین تالش ناکام امریکاست که ِ
ما طعنه میزند اما حاال که آیینهٔ رویدادها عکس مارا به صورت دقیق برای ما نشان داده است ما نباید برویم وآیینه
را بشکنیم وبا حلوای خیالی آن تمـدن پنج هزارساله که هرگزدهان راشیرین نمیکند گرفتار خودنمایی شویم .تاریخ
برما نهیب میزند که همدیگر را باحسن وعیبی که داریم قبول کنیم وازغوزه های پیل ٔه قومیت؛ زبان ومذهب بیرون
آییم.ما با درهم آمیختگی های قومی هرگز ملت نمی شویم .تصورش را بکنید که اگر همه غذا های متنوع روی

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

دسترخو ان تان را بهم بیامیزید وبه اصطالح یک نوع غذای ملی جور کنید چه کس میتواند آن گونه غذا را بچشد.
دوستی درتنوع وآزادی است.ما باید هویت های مستقل داشته باشیم وبا اتحاد وهمدلی بدون اینکه حقوق فردی
واجتماعی همدیگرراغصب کنیم به ملت شدن برسیم .وقتی عیبهای همدیگررا بزرگ کنیم هرچیز میتوالند بهان ٔه جنگ
ش ََود وتا وقتی میجنگیم با طعنهٔ زاغها روبه رو خواهیم بود.
فاعتبروا یا اولی االبصار نگارگر ۱۱فبروی  ۲۰۲۰برمنگهم

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

