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استاد اسحق نگارگر

در افغانستان دیگر شاهــ ِد عادل وجود ندارد
وقتی شاهد عادل نباشد عدالت گمراه میشود:
دراین کشور کمابیش چهل سال میشود که جنگ ادامه دارد و مردمی که در گیر
سیاست استند به اساس تمایل وانگیزه های ذهنی خود به یکی ازگروه های قدرت
وابسته اند و یا نسبت به گـروهی خوشبینی یا بدبینی دارند .معیاری که محاکم عدلی
شاهدان عادل دارند این است که نخست شاهـد خود در قضیه نباید
برای شاهد یا
ِ
منظورگرفتن یک امتیاز شهادت ندهد؛ اگـر بر ضد کسی شهادت
ذیدخل باشد؛ به
ِ
میدهد با آن شخـص دشمنی نباید داشته باشد چنانکه اگر دوستی نیز داشته باشد باز
شاهــد عادل و بیطرف نیست و شاهد اگر عادل نباشد ترازوی عـدالت را پانگ
دارمیسازد.
ت قبلی شدید و به اساس
مشکل این است که اگـــر در بارهٔ شخصی گرفتار قضاو ِ
ت شماعندی میش ََود .حاال شما یک محکمه
آن قضاوت او را خوب یابد گفتید قضاو ِ
ت عندی نشسته است و
را تصور بفـــــرمائید که قاضی درآن به حکم یک قضاو ِ
طرف دیگر دعــــوی را
زیر شماتت و دُشنام میگیرد و
ِ
یکی از طـرفین دعوی را ِ
استاد نگارگر
ستایش میکند و برشانه اش تپ تپ های شادباش میزنـد.
یک چنین قاضی و یک چنین محاکمــه عدالت را گمراه ساخته است یا نه؟ حاال من به ایـــــن موضوع دیگر اشاره
نمی کنم که معیار های قضاوت عینی نیست و غالبا ً ناشی از آوازه و پرو پاگند است که مخالفان به نفعِ خود و برض ِد
ابراز
همــدیگر می نمایند و یک زاغ را چهل زاغ میسازند .مـــن وقتی در افغانستان می باشم برخی از تلویزیون هــا
ِ
آرزومندی می کنند تا بامن مصاحبه بنمایند و من از این گونه مصاحبه ها خودداری میکنم و نخستین دلی ِل مـن برای
خالف باور داشتهای خود یافتند متوسل
خودداری همین است که معمـوالً برخی ها وقتی گفتنی های یک شخص را بر
ِ
زبان دُشنام و
به دُشنام و ناسزا و حتی ُمشت و لگد می شوند و من پیرانه سر نه حوصله ُمشت ولگد را دارم ونه هم
ِ
در جروبحث وارد می شوند و میخواهند مرا به نوعی وسوسه کنند که مصاحبـه
اهانت را .بدبختانه برخی ها با من از ِ
شدن حقیقت کمک میکند.
با ایشان در روشن
ِ
دراین گونه مـــوارد از دروازهٔ پرنسیپ وارد میشوم و برای شخص میگویم:خودت میدانی که بی عیب خداوند(ج)
است یعنی خداوند خوب مطلق است چنان که فرض میکنیم شیطان بـ ِد مطلق است حاال اگر خودت به عنــوان یک
ب شخصی را بگو که مور ِد تأیید یا ستایش خودت است
قاضی عادل و یا یک شاهدعادل به قضیه نگاه میکنی یک عی ِ
توسن
هــدف تیر های شماتت و بدگویی خودت است و در همین نقطه است که
و یا یک خــوبی شخصی را بگو که
ِ
ِ
باد پای حریف می لنگد زیرا کـه بدبختــــانه برای ما افغانها هر تصوی ریا سیا ِه سیاه است و یاسفی ِد سفید و به همین
خط سرخ است و به هیچ و جه آنرا نمی
مردم قهرمان پرست استیم و انتقاد از
دلیل است که ما
قهرمان ما برای مان ِ
ِ
ِ
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ِ
رگ گردن بپندانیم و طرف را تحقیر و توهیـن
دلیــــ ِل عقلی یانقلی تأیید یا تکذیب کنیم و اگر از ما دلیل بخواهند ِ
ب عمایم» از ایــن شیوه بسیـاراستفاده و مردم را به ُکفر و زندقه متهم
نماییم و چون علمای دین یا به قو ِل بیدل«اربا ِ
کرده اند بیدل که ازاین شیوه بسیار رنج بُرده است میگوید:

هیچ سودی نکند حجت وبرهان ودلیل

رگ گردن باقیست
ب عمایم ِ
تا زاربا ِ

بدون اینکه یک سطر از فارابی؛ابن سینا؛موالنــا و دیگران خوانده باشد همه را متهم
اتفاقا ً یکی از مولوی صاحبان
ِ
ت کفری نوشته اند و اکرام و اجال ِل آنانرا برض ِد اجالل واکـــــرام صحابه می پنداشت و اگر درمیان
می کرد که ادبیا ِ
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گرفتار جهل عوام نشود
پ خـــود را گرفته بود تا
مقتدیان او آدمی وارد به موضوع نیز وجود داشت به اصطالح خ ِ
ِ
ِ
که بدبختانه همیشه به جای دستار سر را می آرند .به هـر صورت از موضوع دور نروم که من در افغانستان به
دالئلی که نز ِد خود دارم از مصاحبـــه با تلویزیون ها خود داری می کنم .آنجا تلویزیون ها به اشخاص و افراد تعلق
دارد و تا آنجا که من در یافتـه ام برخی از رهبران و وکیل های شورا نیز شبکه های خاص تلویزیونی خود را دارند
نمودار نفاق و شقاق ملی استند .ممکن در این مورد استثنا ٔت
نمودار آزادی بیان باشند
و بدبختانه اینها به جای اینکـه
ِ
ِ
وجود داشته باشد اما استثناء قاعده را رد نمی کند.
وقتی میگویم در افغانستان شاه ِد عادل و جودندارد معنایش این است که قضاوتهـــا در مــور ِد افکـــــار و اشخاص
ب می را به تمام و کمال میگویند ولی از هنرش چشم می پوشند و به همین دلیل
دیگر نسبی نیست و اه ِل نظر عی ِ
مقام خود به نشیب
قضاوت در مور ِد اشخاص نیز شب در میان متضاد می شود و
قهرمان دیروز ناگهـــان از بلندای ِ
ِ
ت ملی سقوط می کند.از دی ِد من صدر و ذیل این ساختــــار به دلیل وضعی که به وجود آورده اند
خیانت و حتی خیان ِ
هنگام
قابل محاکمه و بازخواست استند و من میخواهم از جان کری نیز در یک دادگاه بین المللی پُرسیده شود که
ِ
رئیس جمهور نساخت و
ب دو
ت امریکا در رقاب ِ
بحران انتخابا ِ
ِ
ت بُش و الگور جان کری کجا بود که امریکا را صاح ِ
ً
رئیس جمهور
برای مصالحه پا پیش نگذاشت و قطعهٔ الگور را سرپُت تیر کردند و بُش را که ظاهرا مستحق هم نبــود
ِ
ساختندولی در مور ِد افغانستـان درواز ٔه مخالفت همچنان باز گذاشته شد و مردمی را که پس از سالها لجام گسیختگی
به دسپلین و تمـر ُکز قدرت ضرورت داشت گرفتار نوعی انارشی کردند که در آن صدر و ذیلی وجود نداشته باشد و
گرفتاراین توهم
شریک قدرت خواستند ُمهره های قدرت را جا به جا کنند ناگهان رقیبان
اگر دولت حتی با موافقهٔ دو
ِ
ِ
مقام ما بر کنار کند!
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بیهوده شوند که حکومت
ِ
ِ
ت امریکا ساخته را قبول نداریم.مگرعین همین تقلب ها در به قـــدرت رسیدن کرزی صورت
زیرا که ما این حکوم ِ
نگرفته بود و امریکا میان کرزی و عبدهللا پا درمیانی نکرده بود؟به حساب همان ضرب المث ِل قدیمی«قربان شوم خدا
ت امریکا قانونی بود و پذیرفتنی
سر بام سرمارا» آن حکومت ساخ ِ
را یک بام و دو هوا را؛ این سربام گرمارا؛آن ِ
اختیار ملی شد و به
ب
صاح
روزی
اگـــر
میگیرد
ارتباط
افغانستان
مردم
ولی این یکی قانونی نیست .تا آنجاکه به
ِ
ِ
ِ
ت آقای کرزی بلکه همه حکومت
ت ملی و صاحب اختیار رسید نه تنها این حکومت و حکوم ِ
غـــــذای قابلی یک حکوم ِ
های مبتنی بر دُزدی قدرت را که پیش از این دو نیز بــه وجــود آمده اند و مهـــم تر از همه جنگساالرانی را که بر
حقوق افراد پانهاده و خون افغانها را ریخته اند نیز محاکمه خواهـــد کرد ولی برای رسیدن به همـان مرحـــله است
که عجالةً مجبوراست به دا ِل همیــن حکوم ِ
ت موجـود که دیگران برایش پُخته است راضی باشد و از این مرحلهٔ
ت
خطرناک به سوی اتفـــاق و اتحا ِد ملی بگذَرد.امروزجامعهٔ ما بیمــاراست و برای یک جامعهٔ بیمارهمین حکوم ِ
کم این که «آ ُخند ته شوروا هم ډیره ده ».غنیمت است که خدا ما را ا ز بی حکومتی
بیمار که دیگـران ساخته اند به ُح ِ
نیزآغوش قبول بازکردند نگاه دارد.
طالبان
برای
سالهای نود که مردم مجبور شدند
ِ
فاعتبروا یا اولی االبصار
نگارگر برمنگهم
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