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 ابشد یمن نیلزومًا نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق  ،باشدیمضمون م ۀسندیمنت و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

  ۲۰/۰۶/۲۰۲۰                                                           نگارگر
 

 استمدارانیس یقُمارمخالفت ها ما کشوِر را در ایآ
م؟ یباز یم  

 
گوناگونست   یخـزانهٔ فرهنگها و دارد   ــنیاز صدگــونه د  شیست با  بیعج  یدوست دارم.هنـــد کشور را هنـــد  مـــن
 نیسرزم  نیکه برا  یمستقل کنارآمده اند. اِشغالگران  تِ یهند باهم جوش خورده وباحفظ هو  گِ یدرد هافرهنگ همه    نیاما ا

 نیسرزم  نیشاهاِن فاتح مغل همه بد است.  رنمودهیسخباالخـره ت و  مسحور شان را خود هند   یواقع جادو در  تاخته اند
 که درهند برود ستین یمسافر است و یجهانگرد و  زمیاز تور هند یمل ـــدیازعا یامروز بخش بزرگ دل سپردند و

  ی ول خفتند بزرگ درهند بابر . احفاددیننما تاج محل را  و ونیهما مـــــزار  قلعهٔ سرخ؛ قطب منار؛ دن ید یهوا و
 .شودیُخشک نم که هرگز ی چشمه ا هند است و یجهانگرد دِ یسرچشمهٔ عوا اند ـردهک آباد که درآنجا  یادگارهای

 شیپاپ کشور نیا استِ یدرعرصهٔ س ی مـردان ی ول بود یچند دستگ  نفاق و  یبال ما گرفتـــــارِ  مانندِ  م ه هند یروزگار
 یدموکراس  نیربزرگت امروز  کوفتند و خود  یتنهٔ مصائِب مل بر را نمودند وتبِرارادهٔ خود  صیتشخ را هنـد که دردِ  نهادند

هـم   هنـوز .هرچنداموزندیب عالم ازتجربهٔ هند کی توانندینفاق پروردگان شرق م بداد زدگان وشرق است کــه است در
 مودیتأُمل پ تحمل و با را  یاسیتحوالِت س و  راتییچنانکه راه تغ هند  یول  ستیجامعــه عادالنه ن  نیثــروت درا  عیتــوز

 .دیرس زخواهـدین یمل دِ یبالنسبه عادالنهٔ عا عیتوز و یبه عدالِت اجتماع دیرس  یوبه آزاد
 و  دهیفاقه کش بزرگمردِ   نیا و .«میما هند رابه اوداد  یول هند را اشغال نکرد  سی»انگل نوشت:۱۹۰۸در  یندگا  مهاتما
 چیه را متحد و رومندین یملتها .کندیم یما آفتاب یرفتن را برا گرانیدست د رِ یاشغال وز یاندام فلسفهٔ واقع الغر

اشغال  آنانرا و ندیایب تا خوانندیرا فــرام یقو یدولتها پراکنده خود و فیمردمان ضع یول کند اشغال تواندیقدرت نم
 ادی را  یرسم دولتدار راه و ما  یبرا و کنند  اشغال را ما و ندیایب تا  میدعوت نمود را که روسها  مینبود ما مگر .ندینما

  خواستند؟یمما چه مرگ  یوزارت خانه ها در یآن هـــزاران مشاوِرروس  میداشت ـــاد ی را  ی. اگرما دولتداربدهند
 
 اشغال کند؟ را ما و دیایتا ب میرا دعوت کرد کایامرکه  میبودن ما نیا ایآ
 کنند؟   فــرق ازگاو را واو توانندیم ییکایبدون مشاوراِن امــــر لیتاذ صدر  از  ما رهبرانِ  امروز ایآ 

 
نفاق اعتماِد متقــــابل   یگرفتاِر بال و  فیضع  یملتها .کندیمطرح م  میا  افتهین در را که ما  یهیبد  قتِ یحق  کی  یگاند  یآر

که   ستین یتصادف  .برندیم گانهیناشکسته رابه داوِر ب یحت و  سِرشکسته و دهنـــدیم دست  از  را گرینسبت به همـــد
ُمـرده   یها اد یکه فـــر میخـــواهیم هـواداراِن خود  از ما  یوقت .میدار یخارج ییحام کی کهزارویاز شیامروز ب ما

 ما و ندیایکه ب میکرده ا دعوت دخو را انیکه حام میبُرده ا  ادیاز را قتیحق نیا سربـــدهند (ی)وا وزنده باد باد)اِکس(
 یب و میتیما کودکاِن  که دیمان کن واشغالِ  دییایکه ب میــــزنیم ادیفـــر ما خود کنند! ییما کما ازهموطناِن خود را

 .میداره کنا ار کشوِرخـود تا میندار الزم را تیسرپرست کفا
 و ستیهم معلوم ن ما ــم یو وق یکه ول نجاستیمشکل ا یول کندیم ـدا یضرورت پ م یق و  یاست که به ول ـمیتی تنها

 ما استمدارانِ یس یمــا برا درکشورِ  استی. سدهندیما جلوه م میوق و یرا ول خود و ندینمایم یندگیازما نما گرانید
چپاول ُدزداِن روِز   و  یدزد است که کار کردهپُر یتفنگها هایولوژیدیا ها وقاداعت .ــدهدیم تالشک را و چور از جــو

 :گفته بود یاعتصام نیخانم پرو یروزگار .ُکنَدیروشن را آسان م
 

 حکام روِز روشنست یکردنست++ ُدزد غمایاگر شب گرم  ُدزد
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 زیرا ن ما استیعرصهٔ س یفهایرنوازش از یکه برخ میداشتیفعّال م )ستره محکمه( کورت میُسپر کیما هم  کاش
 آزموده را  یسرمه ها نیا شدندینم مجبور مردم تا کردندیمحروم م یاسیس یتهایفعال  ازاشتراک در  شهیهم یبرا

 .ندیازمایب باربار
فراخوانده   ما یتیکفایب نفاق و اشغالگـران را  همه دیبگو است که به ما کار به الیمند و ی چـــون گانــد یکسان نخست

 و م؛یخواهیچه م که ما داندیگوشخراِش نم یکس ازسروصدا چیوه میدمیبـدآهنگ م یدگونه ُسرناص در که ما است
 به فلسفهٔ خاِص خود   یچون گاند  یمــرد .میوباالخره راه ِسپرکدام منزِل مقصود است  ستیخواست چ  آن از ما مقصودِ 
قناعت به پا بسته بود    یآنگونه حنا  دلیقوِل ب  بــــه دندیخشب  یم  ش یبـــــرا را  ایهمه ُدن داشت که اگر   یدلبستگ  اعتقاد و

 شمارا اشغال نکرده است بلکه شما و سیکه انگل گفتیم دیبا تأک به هموطنان خود خاست و ینم بر خود ی جا که از
 یحت ومختلف وجودداشت  انیآن اد که در  سرداده بود یکشور در را ـــادیفر نیا را فراخوانده است و نفاِق شما او

 مردم را او اما .نندیبب شان را  یمردم جامعه رو  نیزحمتکش تر  خواستندینم  یحت  یکه برخگوناگون داشت   یکاستها
  حاصل  دیرا که ازدست داده ا یآزاد و دیسوبگذار کیرا  خود یوگفت نخست همه خواستها دمشترک دا یهدف ها

 و بفروشد را یآزاد شودیم محتاج وگرسنه مجبوره ک دیاست نجات بده یشما مستول که بر یفقر از را وخود دیکن
 نـــدنشسته ا ها  مهیخ ر یز سرما و گرما در شاگرداِن ما  یول  میکرده ا  افتیدر  کمک دالر ها اردیمل ما شکم ُکند.  یـداف
 میدمیم نفاق پوریش بازهــم در میبجنگ متیغن میتقس که سر یدزدان مانند میزیپُرسش بگــر از نکهیا یبرا فقط ما و

 تــو تلخ کــه مــن و ــقتِ یحق ن ی.غافل ازادیشترخواهدرسیسهِم ما ب میخربوزه را قاش قاش کرد نیکه اگرا میپنداریوم
 آباد مملکت را چند ای کی میخواهیکدام امکانات م با کدام پول و م با یدهکــده راهـــم ندار کیکــردن  آباد استعــدادِ 

 م؟یکن
کاِرشان َسره شده   زده شده و یکه کاروان استند همانها را سرداده اند ه یتجــز یغـوغا فیضع یکه به بهانه ها  آنان

 دوامدار یهایزیقومها بدون جنگها وخونر یختگ یدرهم آم نیمملکت با ا نیا هٔ یتجز که دانندیاکنون خوب م است و
لط  قــانون درجامعه مس تِ یحــاکم و عــدالت ابــدیو جنـــگ همچنان ادامه  دیایصلح ن اگــر و ستین سریم ممکن و

همه پـول ازکدام آسمان   ن یکه ا ما بپرسد از  که کندینم دا یکس مجال پ چیوه ردیمیبازخواست هم م نیبنابرا و شودینم
 یمبتن و ییایماف َمِلک اقتصاد صد و هیقر کی وهٔ یش  نیا زیاست که درافغانستان ن یعیاست وطب ـدهیبرسِرتان بار
 .سازدیم ـل یآدم خ درهٔ  کارخانو؛و ه؛ړبا خودمختار منطقهٔ  صد زیجا ن نیا و گذاردیم ی ناخورده باق دست برقاچـاق را

 
 در ای و کشوررا بدل کــــردند ن یبه فرض ناِم ا اگر که پندارندیم و سرداده اند را یصدگونه ناراحت یکه صدا آنان
چه  ازخدا به اصطالح کور اندازند یِم مردم مسعادت رابه دا یهما انیشب درم نظام فدرال برقرارکردند کی آن
 چپ آمد است. طیتفر مبارزهٔ افـراط و خِ یافغانستان تار خیتجربه نشان داده است که تار روشن. شمِ چ دو خواهدیم

عدم تفاهِم مردم   با یول رکردیت غیدم ت انقالب از ومتخصص رابه ناِم ضد لکردهیجوان تحص صدها و»انقالب«کرد
اکنون اکثرسربراوردگاِن   و برسِر قـــدرت باهم درافتادند راست امد بدررفت؛ کارزار دانیرافگنده ازمس و روبروشد
 با صد ترسند و یازحقوق بشررا به دنبال دارند وسخت ازبازخواست م خلفکه چوبِک صدگونه ت استند یآن کشمش

 بینه شانیبرا گرید میعقِل سل نیبنابرا دشان نداشته باش تخلفِ  یها هیبادوس یکار یکه کس کرده اند  صلهیترفند ف
 و رندیازمردم بگ  پُرسش ادِ یبربن رندیگ یکه م یمیهرتصم و نکنند تکرار ناکــــام گذشته را یتجربه ها که زندیم

 دیرس  ینسب  ییکفـــا به حــــدخــود پُشت سرگذاشت و را   یمرحلهٔ بحران  نیکشورا  یوقت  ن یبنابــــرا کنند.  ادهیپ  درعمل
  ِرمردمیکه به خ را   هـرچه وانندتیببازند م خود  یقُمارمخالفتها در که ممکن است کشور را امروز  استمدارانِ یقت سو  آن

 میصمت با که بتواند ستیراگرفت آن ک تیکه نظرشان اکثر یصورت بگذارند ودر انیبا مردم درم کرده اند صیتشخ
 دهیرس جهینت نیمنطقه بد کی ونیاسیاست که س  دهدا رخ اریسحادثه ب ن یجهان ا خیتار در  امـــا مخالفت کنـــد تیاکثر
 کنند مملکت جـــدا  کریازپ را خـود ستِ یاگـرمحِل ز نیبنـابرا شوند رهبـــر تـــوانندیسطـــح ممــلکت نم که در اند

 نیجناح گرفتارهم  یعل  قارهٔ هند محمد  مین  یهنگام آزاد در اگر  چنانکه شوندیم خـــود  ستِ یرهبـــِر بالمنازع محـــِل ز
وجـــودنداشت که هم   یامـــروز پاکستان دادیاد گـــوش مموالناابوالکالم آز یاندرزها به و شدینم یوسوسهٔ رهبر

قدرِت قابل    کیهند  یمسلمان درنظام دموکراس   ونیازدوصدوچند مل  شیب هم خاِربغِل افغانستان و باشدو بغل هند خـــارِ 
فاسد ورشوت  یوحکومت ها ینظام فاسد دکتاتورانِ  از  ریغ خود خِ یپس منظــــِرتارپاکستان در یبودولیتوجـــه م

 دارد؟  گرچـهید رخوا
 
  ییجدا  شنهادِ یحزب پ  نیداشت اماهم  هیازبرتان  ییجدا  ـــهٔ یداع اسکاتلندنشنلست    احزبی  یاِن.اِس .پ  درانگستان نجایا  ای

  یی جدا یسروصدا بیترت نیبد و بمانند هیبرتان از یه بخشک گرفتند میتصم رفراندم باخت ومردم اِسکاتلند کیرا در
  ه یازتجز را  مردم دیبا تکان دادِن انگشت تهد  خواهندیآنان که م .میاموزیب دیبا درسها  نیازا ما فـروخفت. اسکاتلند  یطلب

شکست خورده   یبهاانقال  دندکهیدیم اند تا  دهینمال را وچشمان خـود  دارنشدهیب  یگریانقالب  نیازخواب نوش هنوز بترسانند
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به نام افغانستان  یکشور هٔ یعرضه کنند.تجز داراِن خودبه هوا که  رندندا یزیچ یمانیپش ندامت و ی ها ـــرازنالهیغ
  ی حت شان بگدار  یرابه جـا  یصعب الهضم و ناگوارست که هواداراِن داخل  ی چنان غـذا ییزورگو ازراِه جنگ و

  ی ا یآس در  یاسیس  زلزلهٔ  ایدرقلِب آس  یاسیس  یزلزله ها .کندیاستفراغ م و  سهالا گرفتارِ  ــزیافغانستان ران  یها  هیهمسا
 :گفته است که دهیاست. اقبال فهم زین ـــــانهیشرِق م و یمــرکز

 
 دل است کریآب وِگـــــــل است++ ملِت افغان درآن پ کرِ یپ کی ایآس
 ـــن درره باد است ت یدل آزاد است آزاد است تــــــن++ ورنه خاک تا
 

 است. ستـادهیا بِرطوفانها وتوفانهابرا در  شهیکهن سال که هم ستیبلکه چنار بلرزد بادها که از ستیدنیب افغانستان
  ی ساز منیاهر ـهٔ یعمـل به دیما نبا شود مطرح تواندیم قابل تحمل است و یدموکراس ی فضا و ی هرخواست درهوا

ما رخنه کرده  انِ یدر م هــا ینیبدب عانوا حدِت ما شکسته وو ینایچهل سال جنگ که م طیدرشرا .میبپرداز گریهمد
 یروهایاست که ن نیما ا  استمدارانیکمال س .کندیم دیرا تشد جنگ ونفاق ما گریهمد یساز منیاهر است سؤتفاهم و

 .ندیبا صراحت لهجه بگو را سقف جمع کنند تا حرِف دِل خود کی رِ یهم درجنگ را ز مخالف وبا
 گهـــــــم برمن۲۰۱۸جون ۵االبصار.نگارگر یاول ایفاعتبروا 
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