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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 

 ۲۶/۰۱/۲۰۱۹             اسحاق نگارگرم 
 

 دو هر یُگل رو یفدا زیشده ن ختهیر یخون ها
 

 چرا بینی تو این سان بزرگ است
 ن باغ گرگ استـچرا ناِم سِگ ای

 

 ادیفر و دیرس سرگرم غارت کردن انگور بود که باغبان سر رفت و یباغِ مرد در یانگورُدزد یبرا یُدزد ندیگویم
 رآمدهیانگور ُدزد که به اصطالح ُدزد به پُشتاره گ «؟یُدزد یوچرا انگوِر مرا م یآمده ا نجایا لیبه چه دل»کرد:

قدر بزرگ است وچرا نام سِگ  نیتو ا ینیب چرا»دیباغبان پُرس از گرفت و شیپ را در یبود راه مغالطه وکج بحث
 «؟ی؛گرگ مانده ا ستیوجه گرگ ن چیباغ را که به ه

 

درظرِف  کایامر که که درقطرمشغول مذاکره با طالبان است با طالبان موافقه کرده است کایامر ندهٔ ینما ندیگویم
افغانستان  القاعده وداعش را از شهٔ یکه ر کنندیم نیطالبان هم تضم و کشدیرا ازافغانستان م خود یهژده ماه قوا

 انگور هردو و یُگل رو یزفدایده نش ختهیر یوخون ها رسندیخود م یدو به آرزو هر بیترت نیبد و آرندیم رونیب
 .دیرفته است اندوه وتأسف را نشا چهآن وکه به تاراج رفته است  زیباغبان ن یها
 

ثورآمد  یکودتا یبانیکه به پشت وقت بود یرشورویاتحاد جماه باغ افغانستان داخل شد که در ُدزد ـــورانگــ نینُُخست
که خوِن  میکرده ا یوما با تو چه بد یباغ آمده ا نیگفتند که چرا درا شیبرا یوقت کردن گرفت و یبرمردم بمبار و

باغِ  در یعنیجا  نیکردند که ا به دنباِل او تکرار شیوچوکره ها فتدرا گ دهی.آن ُدزد دیزیر یما م مرا درخانهٔ خودِ 
من آمده ام که  زدند ودُ  یترا م یها انگور پاکستان آمده اند و و رانیارتجاع ا و نیچ زمیشوون کا؛یامر زمیالیتو امپر

 سالبسازم. ده «ثور رِ یبرگشت نا پذ انقالبِ »تیصاف وسادهٔ را برا یکودتا دفاع کنم و تو یها انگور و تو از
 یهماننِد سکهٔ نا چل تاپهٔ برگشت خورد وشورو «ریبرگشت نا پذ انقالبِ »یول ختیآمو خون ر یایدر کی و دیجنگ

ما  و جشن گرفتند را خود یهایمستعمراتش آزاد باخت و را را شکسته بود قمار جنِگ سرد هم که کمِر اقتصاد خود
فقط  و میکشاند یالملل نیمحکمهٔ ب کینه متجاوز را به  و میرا گرفت خود یها ُدزد تاوان انگور انگور نیا نه از

 .میکرد شهیپ یصبور
 

خود برخِرُمراد  خوِد شان به جنگ انداخت و انیرا م نیهٔ مجاهدساخت خود یدوم پاکستان بود که گروه ها انگورُدزدِ 
 ومنضبط به وجود یدولِت قو کیگرفت.آن گروه ها نتوانستند  دنیآسوده انگور باغ را ُدزد با خاطر سوارشد و

 گریکه د دیشد.پاکستان د یها شغال ستیترور یبرا دانیم و ماند باغ چار پلقه باز یدروازه ها نیا بنابر و اورندیب
 طالبان را سازمان داد و نیا هند دفاع کند بنابر بشیرق برابرِ  در که از منفعت او جود ندارد افغانستان و در یدولت

را ُکشتن گرفتند تا اُسامه بن  گریکدی جبههٔ مقاومت و گرید طلبهٔ کرام شد و یکیسابق فرستاد. نِ یمجاهد به جنگِ 
 کایامر رفت.طالبان سقوط کردند و کایبه جنِگ امر فت وگر نگاهیتوره بوره را کم وضع استفاده بُرد و نیا الدن از

 که از فتادندین فکر نیروز هم بد کی رحقوِق بش و یدموکراس انیمدع نیا و ختندیفغانستان ر ناتو درا یقوا و
پس  کردند و لیررا تحم جمهو سیرئ کی جهینت در یخواهیتو چه م که مردم افغانستان بپُرسند یعنی چارهیباغباِن ب

بازار  و دیروز گرد جیانتخابات سکهٔ را .تقلب دراردیاساِس محکم به وجود ب کیسال او نتوانست  زدهیازس
به  را برداشت و گام ممکن خود نیتر یمنف کایمردم را ُکشتن گرفت.باز امر کرد و دایرونق پ یانتحار و یانفجار
مرِد راه آخرت بود ونه هم کرد که به اصطالح نه  لیمردم تحم دولت دوسره را بر کی یتوافق پوشال کیاساس 
ُعذر  یمذهب ای یِذ قوم آن صاحب نفو ای نیبه ا یجمهور استیر دیکه فالن کاند شنومیم ی.من امروز هم وقتایزِن دن
 دسِت دعا باال کنند به حالِ  شیبرا کم زکم ا ای کنند یبانیرا پُشت به قدرت او دنیرس ریمس که در کندیم یوزار

 .انتخاب دارد« حق»که خوب  سوزدیدلم م چارهیب باغبان
 یدنباِل کاِر خود برود خوب است برود ول و درا ببند بستِرخود و هژده ماه بار است که در رفتهیپذ کایامر که حاال

 شناسند و ینم تینفاق که طالبان آنرا به رسم گرفتارِ  و فیدولِت دوسرهٔ ضع کی ست؟یبه اصطالح دستاوردش چ
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به اعتراِف رهبران سه روز هم تاب  ماندطالبان تنها ب با کاریپ دانیم اگر در و خوانندیم کایدست نشاندهٔ امر
بار به  نیباغش چند یکه انگورها چارهیباغبان ب یول رود یبه دنبال کاِر خود م زیُدزد ن نیا یمقاومت ندارد.آر

 ! چیتاراج رفته است چه دارد؟ ه
 که: اند نگفته جا یب بزرگان

 

 «باعقوبِت دوزخ برابرست.که  حقا  دربهشت گانهیب یمردیرفتن به پا»
 

 االبصار یاول ایفاعتبروا 
 برمنگهم ۲۰۱۹ یجنور ۲۶نگارگر
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