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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

نگارگر

2۰2۰/۰۷/2۷

درس عبرتی از تاریخ و تجربه
ِ
ستیش کماربرای من تیلفون کرد وگفت که من سخت به کمکت
نام َ
چندسال پیش یک وکی ِل مدافع هندی تبار برتانیه به ِ
زندان ونسن گرین میرویم که درآنجا دو افغان پشتوزبان زندانی استند ومن برای دفاع ایشان ناگزیرم
نیازدارم باهم به
ِ
رجمان من که ایرانیست پشتو را نمیفهمد .من به شوخی برایش گفتم:
زبان شان پشتو است وت
با آنان صحبت کنم ولی
ِ
ِ
درکشورخود بسیارزندان آزموده ام واینک خودت درکشورمیزبان هم مرابه زندان میبری»
«من
ِ
اوهـــم به خنــده گفت «:مطمئنا ً ترا ازآنجــابیرون می آرم و نمیــگذارم نگاهت دارند ».به هر صورت آنجا رفتیم.
ب
جان آن ُکرد افتاده سب ِ
دوهموطن پکتیاوال زندانی و متهم به قتل یک ُکرد بودند .آنان در َج َریان جنگ با قیچی به ِ
قتل او شده بودند اما چرا با قیچی؟
اینان همه باهم در ُکردهای نوش پیاز کارمیکردند و نوش پیازها را دسته بندی کرده در صندوقها می نهادند وآماد ٔه
کارشان بود .در مح ِل کار با ُکردی که درصفِ شان کارمیکرد
فرستادن به سوپرمارکیتها میساختند و قیچی وسیلهٔ ِ
درمی افتند و با قیچی های خویش او رامیزنند چنانکه او از زخم ها جان بدر نمی بَ َرد و می میرد .دلی ِل جنگ این که
هموطن افغان شان را که اتفاقا ً هزاره بود با سلی میزند و این دو به جان آن ُکرد می افتند و او را تا سرح ِد
ُکردی یک
ِ
مرگ قیچی کاری میکنند.من به این دوافغان گفتم:
دروطن خودباهم درجنگ استید دراینجاچطوربرای دفاع ازآن هموطــن هــــزاره یک بیچاره و مسافر را ُکشتید
شما که
ِ
سخ داد:
سخ گفتید؟ یکی ازآن دو پا ُ
و سلی رابا قتل پا ُ
څه چې موږ وطن کی کوو دا زموږ خپل کار دی خوپردي څوک دی چې زموږ پریو هیوادوال باندی الس بورته
کړي؟»
تجاوز خارجی با هم برادرساخته است .میرویس
نیز
شان
وطـن
در
آنانرا
و
اند
کرده
عمل
گونه
همین
افغانهاهمیشه
ِ
ِ
ت هوتکی را بَوجود می آرد .در هنگام احمدشاه
خان هوتک باهمه مردم دست به هم میدهد و گرگین را می ُکشد و دول ِ
بابا درانی درویش علی خان هزاره والی هرات و رضا قلیخان قزلباش خزانه دار وبه اصطالح امروز وزیرمالیه
ت خود را نگاه میدارند.
احمدشاه درانی است .پادشاهان سدوزایی نیز از راه ازدواج وهمخونی با دیگراقوام قدر ِ
تجاوز انگلیس سران مقاومت را که ریشه های گوناگون قومی دارند با هم متحد میسازد .در َج َریان پیکار باشوروی
هم همه با هم پیکار میکنند وشوروی رابیرون میرانند .اینک بازتجربه و تاریخ برافغانها فریاد می زَ ند که وقتی
ق شعر
احمدشاه در قندهار نعرهٔ هللا اکبر بلند میکرد در پنجاب والهور دلها به لرزه می افتاد ولی امروز افغانها مصدا ِ
حمید ماشوخیل گردیده اند یعنی :
څه زمري کړه زمانی دتماشو ++نِنَوځی یې په غار ګیدړپیشو
«زمانه شیر را عجب مضحکه ساخت که اکنون روباه و پشک داخل الن ٔه او میشوند»
امروز هر مصیبت که بر افغان می آید ازنفاق و چند دستگی خودش است .من حیرانم که چرا افغانها ازخود نمی
پُرسند که چرا ما نمیتوانیم در اموردیگر کشور ها مداخله کنیم که همه به سوی کشور بی در و بی درواز ٔه ما هجوم
آورده اند؟ رازقوت دیگران درضعف ماست .به گفتهٔ حامد کرزی ما شیر استیم ولی من ازخود برآن می افزایم که
این شیر نه تنها چنگ و دندان ندارد که حتی نیروی فریاد هم ندارد واگر روباه و پشک درالنه اش آمده اند شیر
دیگرآن فریا ِد رعد آسای خویش را هم ندارد که بگویــــد«بروید ُگم شوید و مرا به حا ِل خودم بگذارید»
ما ضعیف استیم ــ ضعیف دراقتصاد؛ ضعیف درسیاست؛ ضعیف دراستفاده ازثروتهای خداداد زیرزمینی و روزمینی
خود خلص کالم اینکه به یک مردم گرسنه وگدا بدل شده ایم که کاس ٔه گدایی ما هرگز پُر نمیشود وازپول گدایی ازبس
خاصه خرجی وبلند پروازی کرده ایم جهان نیز دیگر ما را گدای سامره میداند و با اکـــــراه در کاسهٔ گدایی ما دیناری

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

می افگند .حالت ما بیش ازاین زارتر نمیشود .شیر بی چنگ و دندان و فرومانده ازفریاد راهیچ کس جدّی نمیگیرد.این
جامعه سخت به مردانی چون نائب امین هللا خان؛ محمدجانخان وردک؛ میربچــــــه خان رس رسان کوهدامنی
ومیرمسجدی خان کوهستانی یعنی دالوران ایثارگرنیازدارد که به قول سنائی غزنوی:
ازاین ُمشتی ریاستجوی رعنا کارنگشاید ++مسلمانی زسلمان جوی ودر ِد دین زبودرداء
آری سیاست باید دردست نسل جوان بیفتد که قصد زنده ساختن ملت خودرا داشته باشند نه به دست سیاستمداران
ب دیگرمیروند و شمار با سوادان درعصرشان
معامله گر که امروز درواز ٔه این ارباب را می کوبند وفردا به سراغ اربا ِ
کم ولی شمارجوانان مبتال به موادمخدر تا بخواهی زیادشده است وزیاد شده میرود.
.فاعتبروایا اولی االبصار
نگارگر2۷جوالی 2۰1۹برمنگهم
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د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

