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 !استعدادُکش رژیم های استبدادی و از داد
 

دقت به  ه به گوشه گوشهٔ این شهرعالقه دارم بامن ک خبرنگاِر الجزیره از شهِر مزارشریف گزارش میدهد و
 :گزارِش خود میگوید در گزارشش گوش میدهم.او

 
یکی ازقالین فروشان برایش  که بعد از دستیابی طالبان به قدرت بازاِر صدوِرقالین سخت کساد گردیده است و

آیند وخالصه که فروِش میگوید که بانک ها مسدود است؛ قالین به هیچ جا صادر نمیشود؛ توریست ها دیگر نمی 
جوان  دخترِ  قالین باف هم میرود. به مالقاِت یک خانوادهٔ  هٔ گزارش خودبرای تهیـ قالین سخت صدمه دیده است.او

قالین می آفریند که فقط ببین  هنرمنِد خویش نقش های در با انگشتان ظریف و ـره نام دارداین خانواده که هاجـ
  او میگوید هایش می پُرسد بارهٔ آرزو او در خبرنگار از ومپرس! وقتی

به دنباِل این ولی آهی می  و« داکتر شوم ولی فروِش قالین به تحصیِل خود ادامه بدهم و میخواستم با کسِب پول از»
رژیم های  داد از»میگویم: خود من با میکند. سخت اثر دِل یک معلم پیر این آِه او در دیگرچیزی نمی گوید. و کشد

یک آرزو دارد و معلم خوب همان  وقتی شامل مکتب میشود شاگرد من میدانم که هر« ُکش! ستعدادا استبدادی و
 ثابت قدم باشد و تالش کند و به او تلقین نماید که اگر رواِن شاگرد به تصمیم بدل کند و است که این آرزو را در

 آرزو در خود نمیرسد ووقتی که شاگرد به آرزوی  شبهه را در ذهِن خود جا ندهد مؤفق میشود. هیچ گونه شک و
 خود ــل درونی است که شاگردیکی عامـ ذهنش به تصمیم بدل نمی شود دوعامل مانع رسیدنش به مقصود میشود.

تصمیِم رسیدن به  وسط راه مانده میشود و همانند کوهنوردی که در را از دست میدهد و تالِش خود شور؛شوق و
برابِر  رونی نیز وجود دارد که شرایط نامساعِد اجتماعی دراما یک عامل بی و پا می افتد از دست میدهد قله را از

او نام  نیروی تصمیم را در وجوِد شاگرد می ُکشد. در مورد هاجره دختِر قالین بافی که از او سد ایجاد میکند.و
برای این کار زحمِت قالین بافی را برخود هموار کرده است تا برای تحصیِل  شود و بُردم او آرزو دارد که داکتر

به خاطر منفعِت  اگر خود پول پیدا کند ولی او می بیند که طالبان در روان خود با تحصیل زنان مخالف استند و
نیازمندی برای به رسمیت شناخته شدن بدان تن داده اند این حرفی دیگر است. طالبان میگویند که دیگر  سیاسی و

دلیلی نگفته اند که کدام عوامل آنان را  انتقاد نکرده اند و آن طالبان سال های نََود نیستند ولی آنان عمالً آن گذشته را
حجاب شرایط  بدان اشتباه وادار ساخت که پنج سال دختران را ازتعلیم محروم کنند وهمین اکنون نیز به نام اسالم و

 همین موضوع سبِب آن میشود که هاجره آهی بکشد ودیگر هیچ چیز نگوید. را برای دختران ضیق میسازند.و
 و ه تنها نیست من در نصاب تعلیمی وزارِت معارف بانوانی را دیده بودم که سراپا شور؛ شوق و تالش بودندهاجر

شان می آموختم ولی یک دستگاه استبدادی آنان  تا بدانجا که من خود از پُشتکار وثباتِ  میکردند عشقی عجیب کار با
ولی بی  این بانوان معاش داده نشده بود برای داد. برباد شوق شان را همه شور و و را محکوم به خانه نشینی کرد

گوشهٔ خانه نشستن آنان را  در معاشی آنان را نومید نساخته بود اما محکوم ارادهٔ یک تقاضای استبدادی شدن و
به بهترین کارگران خود بگوید که بروید وبه  فرمای خودخواهی را تصور کنید که بیاید و سخت نومید ساخت.کار

نداشته  ه من دیگر به خدمِت تان نیاز ندارم واین کارفرما هیچ دلیلی هم برای تصمیم خودخانه های خود بنشینید ک
باشد.درچنین حالت دیـــــــــــگران نیز نگاهی به سوی باال می اندازند وآهی می کشند ودیگر هیچ چیز نمیگویند 

 «.ودآِب زور سرباالمیر یا و «قلبهٔ زور باالی بام میگردد»که  قدیم گفته اند زیرا از
من هم آهی سرد از دل پُردرد می کشم  خودسری را دق الباب کند منطق نمیتواند دروازهٔ استبداد و حاالکه عقل و

 :ومیگویم
 

 اک ُشَدستـفراق چ جامه ای کز  گربَُود عمر باز بر دوزیم
 ای بسا آرزو کــــه خاک شَدست  رـور نماندیم عذِر ما بپذی

 
 برمنگهم ۲۰۲۱اکتوبر ۱۸نگارگر 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/negargar_e_dictator_astedad_kosh.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/negargar_e_dictator_astedad_kosh.pdf

