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نگارگر

در شهر خربوزه همه چیز غټ مغټول است
ران
اثر رودیاردکپلنگ شاعر
ِ
نمیدانم درکدام ِ
عصر استعمار بریتانیا خوانده ام که امیری از امی ِ
زبانان
افغانستان را به هند دعوت کردند واو با چند تن از خانان کشور خویش درهند مهمان بود ومی
ِ
خانان همرا ِه او نیز دراین
خاطر ادای احترام به او ترتیب دادند وبالطبع آن
رسم گذشتی به
انگلیسی
ِ
ِ
ِ
محفل ادای احترام حضور داشتند .ی
عساکر پیاده می
قظار بسیارمنظم
رسم گذشت را تماشا می کرد.
کی ازاین خانان با نوعی هیجان
ِ
ِ
ِ
الن شان می بیند به
خان ما فیل سواران را با فی ِ
ُگ َذشت ونوبت به اسپ سواران رسید وهنگامی که ِ
انگلیسی که پهلویش نشسته است با هیجان می گوید:
لبانان خود اطاعت میکنند ".انگلیس برایش می گوید:
" این فیل ها با چه دقت از فی
ِ
" بلی دراین امپراتوری همه چیز بر همین اطاعت استوار است .فیل ها از فیلبانان وفیلبانان از
قوماندان خود وقوماندان از نائب السلطنه و همه باهم از ملکه وکتوریا اطاعت میکنند.
ِ
ران خود نیز اطاعت
ی
ام
واز
م
ی
است
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ی
مردم
افغانها
ما
":
د
ی
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ی
م
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ی
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خان
ِ
" ِ
نمی کنیم.
ران تان از شما یعنی
" وآن انگلیس رندانه برایش می گوید ":خوب میدانم به همین دلیل است که امی ِ
قوم خود به ما پناه می آرند وازما اطاعت می کنند تا آنان را از شما نگاه داریم!
از ِ
ت عبرت آموز را من بسیار سال ها پیش خوانده بودم ولی همیشه در گوشم زنگ زده
" این حکای ِ
ت خارجی خود
ار سیاس ِ
است .امیر عبدالرحمان خان نز ِد مردم خود مردی قسی القلب است اما اختی ِ
دربرابر مقداری پول وچند میل تفنگ به انگلیس تسلیم میکند .پسرش
را بدون اینکه نیاز داشته باشد
ِ
برابر انگلیس
ت پدر را ادامه میدهد ولی امان هللا جوان واستقالل طلب در
امیرحبیب هللا همان سیاس ِ
ِ
شر مردم خود به روس ها پناه می َب َرد تا بدانجا که روس به خاطر او در کشورش
می ایستد اما از ِ
مداخلۀ مسلحانه می کند.
دربار
امیر حبیب هللا کلَکانی را که مردی بی سواد است وآدم فکر نمیکند راه خود را به سوی
ِ
انگلیس باز کرده باشد دست نشاندۀ انگلیس خوانده ایم .اعلیحضرت نادرشاه وخانواده اش نیز این
نوکر
برچسپ را برخویشتن داشته اند .حزب دموکراتیک خلق و رهبرانش را همه بدون استثناء
ِ
کی.جی بی خوانده اند .جناب حامد کرزی نیز که پسر خواندۀ بدترین رئیس جمهور امریکا وشاید هم
نادان تری ِن آن جارج بُش پسر بود .رهبران کنونی که بدون جان کری اصوالً نتوانستند به هیچ توافقی
رهبران فلک زده چرا همه به خارجی ها پناه برده
دست یابند .آیا ما هرگز ازخود پُرسیده ایم که این
ِ
شر ما مردم به خارجی ها پناه بُرده اند؟
اند .آیا آن انگلیس راست نگفته است که
رهبران ما از ِ
ِ
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ما افغانها انسان های بسیار خودخواه استیم وغیر از خود هیچ کس را آدم حساب نمی کنیم و برای
رهبران خود از بهانه های بسیار کوچک استفاده می کنیم .این یک روی سکه است
تحقیر وتوهین
ِ
دردسترس مان گذاشته است
ت سر میدیای که غرب
ت این سکه را نیز ببینیم .ما ازخیرا ِ
اما بیایید پُش ِ
ِ
شناس سیاسی ،امنیتی ،فرهنگی وغیره داریم ولی این کارشناسان نیز در
در هر رشته هزاران کار
ِ
کردن بوتل آب به سوی مخالف
حرف خود را به نیروی تفنگچه یا پرتاب
جروبحث های تلویزیونی
ِ
ِ
مخالف خود را به جاسوسی برای یک
ثابت می کنند .نگاهی به سوی شورای تان بیندازید.هر وکیل
ِ
کشور خارجی متهم می کند .اگر دراین شهر خربوزه همه چیز وهمه کس غټ مغټول نمی بود ویک
ت تند وآتشین ثابت ُکنیم که فالن
محکمۀ با صالحیت از ما میخواست که به طور مستند ونه با احساسا ِ
جاسوس اجنبی است آن وقت همه به ِمنگ منگ می افتادیم .کسی چه میداند این شاید تنها
یا بهمان
ِ
ازشر خود ما به خارجی ها پناه می برند شاید ما همه از شر همدیگر نیز به یک
رهبران نیستند که
ِ
ومتخصص داخلی مارا ازمشاوران
پناهگاه نیاز داریم به همین دلیل است که این همه کارشناس
ِ
خارجی بی نیاز نمیکند وباید یک مشاور خارجی برای ما بگوید که دو جمع دو چهار می ش ََود تا
بپذیریم .شما هر چه میگویید اختیارتان ولی من کارشناس هیچ ساحۀ خاص نیستم از یک سیاست
خانوادۀ اعلیحضرت نادرشاه خوشم می آید که در قضایای جهانی از سیاست بیطرفی مثبت و فعّال
ت جنگ در امان نگاه داشتند .بزرگترین اشتبا ِه
کار می گرفتند ودر
جنگ دوم جهانی کشور را از آف ِ
ِ
ت خود را به نفع روسها
ما در سیاست جدا کردن کشور از همان بیطرفی بود .یک بار کفۀ سیاس ِ
ت خودرا به نفع
بار دیگر کفۀ سیاس ِ
سنگین کردیم وتا هنوز از مصیبت های آن رهایی نیافته ایمِ .
امریکا ومتحدانش سنگین کردیم و اکنون ایران ،پاکستان وهند میخواهند خاک مارا به توبره بکشند.
ت گرگان ساختیم.
این ما استیم که
کشور خودرا میدان رقاب ِ
ِ
مار ما آب می چکانند ولی با دستۀ آن جشم ما را می کشند.
ق بی ِ
اکنون رقیبان سیاسی با قاشق به حل ِ
کشور ما در میان همسایگان صاحب انرژی اتومی یک
من هنوز این امید را در سینه می پرورم که
ِ
کشور بیطرف یعنی سویس آسیا گردد که خیر ما به همه برسد ولی شرما به هیچ کس نرسد .بیرون
رهبران دست نشاندۀ
آوردن کشور از کشمکش های مبتنی بر رقابت های بین المللی کاری نیست که
ِ
این وآن بتوانند از عهده اش بدرآیند .این کار سیاستمدارانی میخواهد که برای نخستین بار در تاریخ
افغانستان رهبران بر مردم ومردم بر رهبران اعتماد کنند ورهبران از شر مردم به خارجیان پناه
نبرند .اگر بتوانیم همانند سویس بیطرفی خودرا از طریق ملل متحد بر کشور های عمدۀ جهان
بقبوالنیم نه به پایگاه های امریکا نیاز داریم ونه هم به تملق گویی برای چین ،هند ،پاکستان و ایران
بار دیگر رسا فریاد میزنم:
به همین جهت است که من یک ِ
از طــــــــــــال بودن پشیمان گشته ایم +++مرحمت فرموده مارا مس

کنید.
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