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 ۸۰/۸۰/2۸1۰            استاد اسحاق نگارگر
 

 می بازیم؟ مخالفت های سیاستمداران قُمار آیا ما کشوِر را در
 

خـزانهٔ فرهنگهای گوناگونست  و دوست دارم.هنـــد کشوری عجیب است بیش از صدگــونه دیــن دارد را مـــن هنـــد
باحفظ هویِت مستقل کنارآمده اند. اِشغالگرانی که براین  ه ودیِگ هند باهم جوش خورد در اما این همه فرهنگها

باالخـره تسخیرنموده است.شاهاِن فاتح مغل همه بدین  و مسحور خودشان را واقع جادوی هند در سرزمین تاخته اند
 داز توریزم وجهانگردی است ومسافری نیست که درهن ملی هند امروز بخش بزرگی ازعایـــد سرزمین دل سپردند و

 ولی خفتند بزرگ درهند بابر ننماید. احفاد تاج محل را مـــــزارهمایون و قلعهٔ سرخ؛ هوای دیدن قطب منار؛ و برود
هند است وچشمه ای که هرگزُخشک نمیشود.روزگاری  توریزمسرچشمهٔ عوایِد  کـرده اند آباد آنجا های که در یادگار

که  دپیش نهادن پا ولی مـردانی درعرصهٔ سیاسِت این کشور د دستگی بودچن بالی نفاق و ما گرفتـــــارِ  هم مانندِ  هند
بزرگترین دموکراسی درشرق  کوفتند وامروز برتنهٔ مصائِب ملی خود را تشخیص نمودند وتبِرارادهٔ خود را هنـد دردِ 

ع هـم تــوزی هنـوز بیاموزند.هرچند یک عالم ازتجربهٔ هند است کــه استبداد زدگان ونفاق پروردگان شرق میتوانند
تحمل وتأُمل پیمود وبه  با چنانکه راه تغییرات وتحوالِت سیاسی را این جامعــه عادالنه نیست ولی هند ثــروت در

 آزادی رسید به عدالِت اجتماعی وتوزیع بالنسبه عادالنهٔ عایِد ملی نیزخواهـدرسید.
فاقه کشیده  واین بزرگمردِ «دادیم. به او ما هند راولی  انگلیس هند را اشغال نکرد»نوشت:1۰۸۰مهاتما گاندی در

هیچ قدرت  ار ومتحد والغراندام فلسفهٔ واقعی اشغال وزیِر دست دیگران رفتن را برای ما آفتابی میکند.ملتهای نیرومند
 ال نمایند.شغآنانرا ا و تا بیایند میخوانند دولتهای قوی را فــرا پراکنده خود ولی مردمان ضعیف و اشغال کند نمیتواند

بدهند.  یاد ورسم دولتداری را راه  وبرای ما اشغال کنند مارا و بیایند دعوت نمودیم تا را مگرمانبودیم که روسها
 این ما آیا وزارت خانه های ما چه مرگ میخواستند؟ روسی در داشتیم آن هـــزاران مشاورِ  اگرما دولتداری رایـــاد

ذیل بدون مشاوراِن  تا صدر از رهبراِن ما امروز اشغال کند؟ آیا را ما تا بیاید ونبودیم که امریکا را دعوت کردیم 
نیافته ایم مطرح  در فــرق کنند؟ آری گاندی یک حقیقِت بدیهی را که ما گاو از را واو ی میتوانندئامــــریکا

ته وحتی وسِرشکس دست میدهنـــد از را گرفتاِر بالی نفاق اعتماِد متقــــابل نسبت به همدیگر میکند.ملتهای ضعیف و
 ایک حامیی خارجی داریم.وقتی م و یکهزار امروز بیش از به داوِر بیگانه میبرند.تصادفی نیست که ما ناشکسته را

ازیاد بُرده ایم  این حقیقت را بـــدهند های ُمـرده باد)اِکس( وزنده باد)وای(سر میخـــواهیم که فـــریاد ازهـواداراِن خود
میــــزنیم که  فـــریاد ما خود ی کنند!ئما کما ازهموطناِن خود را و ما دعوت کرده ایم که بیایند خود یان راکه حام

 م.اداره کنی را خـود کشورِ  نداریم تا بی سرپرست کفایت الزم را که ما کودکاِن یتیم و اشغاِل ما کنید و بیایید
یگران د ولی مشکل اینجاست که ولی و وقیــم ماهم معلوم نیست ومیکند  یتیـم است که به ولی وقیم ضرورت پیـدا تنها
 ورچ جــواز مــا برای سیاستمداراِن ما کشورِ  قیم ما جلوه میدهند. سیاست در را ولی و خود ما نمایندگی مینمایند و از
اِن روِز روشن را چپاول ُدزد دزدی و ایدیولوژیها تفنگهای پُرکرده است که کار ها و میــدهد.اعتقاد تالشک را و

  آسان میُکنَد.روزگاری خانم پروین اعتصامی گفته بود:

 ُدزدی حکام روِز روشنست  ُدزد اگر شب گرم یغما کردنست
 زرا نی های عرصهٔ سیاست ما نوازشریف  کاش ما هم یک ُسپریم کورت)ستره محکمه(فعّال میداشتیم که برخی از

 این سرمه های آزموده را نمیشدند مردم مجبور تا اسی محروم میکردندفعالیتهای سی اشتراک در برای همیشه از
  بیازمایند. باربار

راخوانده ف بیکفایتی ما نفاق و بگویدهمه اشغالگـران را است که به ما به کار مندیال نخست کسانی چـــون گانــدی و
 شخراِش نمیداند که ماچه میخواهیم؛صدای گو و سر آهنگ میدمیم وهیچ کس از گونه ُسرنای بـد صد در است که ما

باالخره راه ِسپرکدام منزِل مقصود استیم.مــردی چون گاندی به فلسفهٔ خاِص  آن خواست چیست و از ما مقصودِ  و
بـه قوِل بیدل آنگونه حنای قناعت به پا بسته  بــرایش می بخشیدند را همه ُدنیا دلبستگی داشت که اگر اعتقاد و خود

را اشغال نکرده است بلکه شما  میگفت که انگلیس شما با تأکید به هموطنان خود برنمی خاست و خود جای بود که از
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داشت وحتی  آن ادیان مختلف وجود که در کشوری سرداده بود در را این فریـــاد را فراخوانده است و نفاِق شما او و
مردم  او ببینند.اما م جامعه روی شان راهای گوناگون داشت که برخی حتی نمیخواستند زحمتکش ترین مرد کاست

 دست داده اید آزادی را که از و بگذارید را یک سو راهدف های مشترک داد وگفت نخست همه خواستهای خود
 آزادی را میشود فقری که برشما مستولی است نجات بدهید که محتاج وگرسنه مجبور از را خود و حاصل کنید

 خیمه ها زیر سرما و گرما در کمک دریافت کرده ایم ولی شاگرداِن ما دالر ها لیاردم ما وفـدای شکم ُکند. دیبفروش
نفاق  شیپور رهــم د دزدانی که سرتقسیم غنیمت بجنگیم باز مافقط برای اینکه ازپُرسش بگــریزیم مانند و نشسته انـــد

ــه این حقیــقِت تلخ ک رسید.غافل از اهداین خربوزه را قاش قاش کردیم سهِم ما بیشترخو میپنداریم که اگر میدمیم و
 کدام امکانات میخواهیم یک یا چند با کدام پول و هـــم نداریم با کــردن یک دهکــده را آباد استعــدادِ  تــو مــن و

 هکه کاروانی زده شد استند ها همان آنان که به بهانه های ضعیف غـوغای تجــزیه را سرداده اند کنیم؟ آباد مملکت را
 ها بدون جنگها و هم آمیختگی قوم که تجزیهٔ این مملکت با این در اکنون خوب میدانند کاِرشان َسره شده است و و

حــاکمیِت  عــدالت و اگــرصلح نیاید و جنـــگ همچنان ادامه یابــد میسرنیست و های دوامدارممکن و خونریزی
ه این ک ما بپرسد که از وهیچ کس مجال پیدا نمیکند این بازخواست هم میمیرد بنابر و جامعه مسلط نمیشود قــانون در

ِلک مَ  صد این شیوهٔ یک قریه و افغانستان نیز کدام آسمان برسِرتان باریـده است وطبیعی است که در همه پـول از
 ارخانو؛ک باړه؛ مختار خودمنطقهٔ  این جا نیزصد و دست ناخورده باقی میگذارد مبتنی برقاچـاق را مافیایی و اقتصاد

 درهٔ آدم خیـل میسازد. و
 در ای و را بدل کــردند به فرض ناِم این کشور که اگر میپندارند و سرداده اند گونه ناراحتی را آنان که صدای صد

چه  خدا از به اصطالح کور به داِم مردم می اندازند شب درمیان همای سعادت را آن یک نظام فدرال برقرارکردند
 دوچشِم روشن.تجربه نشان داده است که تاریخ افغانستان تاریخِ مبارزهٔ افـراط وتفریط است.چپ آمد میخواهد

م ولی باعدم تفاهِم مرد دم تیغ تیرکرد انقالب از به ناِم ضد متخصص را جوان تحصیلکرده و ها صد کرد«انقالب»و
راوردگاِن ب اکنون اکثرسر و افتادند سِر قـــدرت باهم دربر مدآراست  بدررفت؛ میدان کارزار سرافگنده از و شد روبرو

ا ب خواست می ترسند و باز سخت از را به دنبال دارند و حقوق بشر گونه تخلف از که چوبِک صد آن کشمشی استند
نهیب  رایشانب این عقِل سلیم دیگر بنابر تخلِف شان نداشته باشد دوسیه های که کسی کاری با فیصله کرده اند هیله صد

 در و ندمردم بگیر پُرسش از بربنیادِ  تصمیمی که میگیرند وهر تکرارنکنند که تجربه های ناکــام گذشته را میزند
آن  سیدی نسبی رئکفـــا خـود به حد پُشت سرگذاشت و بنابـراین وقتی کشوراین مرحلهٔ بحرانی را عمل پیاده کنند.

که به خیِرمردم  هـرچه را ببازند میتوانند مخالفتهای خود قُمار در وقت سیاستمداراِن امروزکه ممکن است کشور را
اتصمیم ب گرفت آن کیست که بتواند درصورتی که نظرشان اکثریت را میان بگذارند و با مردم در تشخیص کرده اند

ه رسیده نتیج رخ داده است که سیاسیون یک منطقه بدین درتاریخ جهان این حادثه بسیار امـــا اکثریت مخالفت کنـــد
رهبـــِر  کنند پیکر مملکت جـدا از را بنـابراین اگـرمحِل زیسِت خـود رهبـــرشوند که درسطــح ممــلکت نمیتـــوانند اند

هنگام آزادی نیم قارهٔ هند محمدعلی جناح گرفتارهمین وسوسٔه  در چنانکه اگر دمیشوند بالمنازع محـِل زیسِت خـــو
نداشت که هم خـــاِربغل  ابوالکالم آزاد گـوش میداد امـــروز پاکستانی وجـــود های موالنا به اندرز و رهبری نمیشد

 یک قدرِت قابل توجـــه موکراسی هند نظام د دوصدوچند ملیون مسلمان در بیش از وهم خاِربغِل افغانستان و باشد هند
تاریخِ خو پس منظــر میبودولی پاکستان در  نظامی وحکومت های فاسد ورشوت خوا ددکتاتوراِن فاس از دغیر ِِ

مین ه برتانیه داشت اما ی ازئداعیـــهٔ جدا ستان اِن.اِس .پی یاحزب نشنلست اسکاتلندلانگ در یا اینجا ردیگرچـه دارد؟
بدین ترتیب  و که بخشی ازبرتانیه بمانند تصمیم گرفتند مردم اِسکاتلند یک رفراندم باخت و ی را درئحزب پیشنهاِد جدا

بیاموزیم.آنان که میخواهند با تکان دادِن انگشت  باید این درسها از خفت.ما فـرو وصدای جدایی طلبی اسکاتلندسر
 یدیدندم نمالیده اند تا را ازخواب نوشین انقالبیگری بیدارنشده وچشمان خـود هنوز تجزیه بترسانند از مردم را تهدید

که به هواداراِن خودعرضه کنند.تجزیهٔ  مت وپشیمانی چیزی ندارندازناله های ندا که انقالبهای شکست خورده غیـــر
راِه جنگ وزورگویی چنان غـذای صعب الهضم و ناگوارست که هواداراِن داخلی رابه  کشوری به نام افغانستان از

اسهال و نیــزگرفتار حتی همسایه های افغانستان را ارذجـای شان بگ  ِب آسیاقلاستفراغ میکند.زلزله های سیاسی در ِِ
  شرِق میـــــانه نیز است. اقبال فهمیده گفته است که: آسیای مــرکزی و زلزلهٔ سیاسی در

 آن پیکر دل است ملِت افغان در  آسیا یک پیکِر آب وِگـــــــل است
 ورنه خاکی درره باد است تـــن  تا دل آزاد است آزاد است تــــــن

که چناریست کهن سال که همیشه دربرابِرطوفانها وتوفانهاایستـاده افغانستان بیدنیست که ازبادهابلرزدبل
است.هرخواست درهوای وفضای دموکراسی قابل تحمل است ومیتواندمطرح شودما نبایدبه عمـلیـهٔ اهریمن سازی 

ت اسهمدیگربپردازیم.درشرایط چهل سال جنگ که مینای وحدِت ما شکسته وانواع بدبینی هــادر میاِن ما رخنه کرده 
سؤتفاهم واهریمن سازی همدیگر جنگ ونفاق مارا تشدید میکند.کمال سیاستمداران ما این است که نیروهای مخالف 
وباهم درجنگ را زیِریک سقف جمع کنند تا حرِف دِل خودرابا صراحت لهجه بگویند.فاعتبروا یا اولی 
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