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

ُگفتنش آسان است
گردن پشک بیفگند کجاست؟
ولی موشی که زنگوله را به
ِ
ت
ت مؤق ِ
میگویند درجلسهٔ مسکو برخی از سیاستمداران زمزمهٔ تشکیل یک حکوم ِ
دیگر را سر دادند و این موضوع مرا به یا ِد داستانی از مالنصرالدین مرحوم
افگند.نُ ُخست داستان را برای تان میگویم:
میگویند مال درسفری مجبور بود ازیک صحرای خشک وبی آب وعلف بگذرد و به
حکم احتیاط خربوزه ای خرید و در خورجین نهاد تا در آن بیابان او را از تشنگی
برهاند .در بیابان خربوزه را قاش کرد و ملتفت شد که خربوزه بسیار ِپکه و بی مزه
بود و با خریدن آن خربوزه پو ِل خود را در آب افگنده بود .بدون اینکه به عاقبت کار
فرمان خشم بر روی آن خربوز ٔه بی مزه شاشیدن
بیندیشد بند تنبان را بازکرد و به
ِ
گرفت.
وقتی خشمش فرو نشست وتشنگی وتلخکامی باز پنجه برتنش افگند ازراه برگشت
وبرسر خربوزه آمد.هرباره رابرمیداشت وبا اشتها میخورد وخود را تسلی میداد که
ِ
این قسمت آلوده نشده است تا آنجا که با همین تلقین تمام خربوزه را خورد.

استاد اسحق نگارگر

استمداران ما که ازمدرسهٔ سیاست چیزی درخور توجه نیاموخته بودند ولی اتفاقات آنان راباال آورده بود در بُن
سی
ِ
ت کرسی میان
حکومتی مؤقت درست و کرسی ها را نه به حساب صالحیت و کفایت بلکه به حساب شیروخط و اهمی ِ
خود تقسیم کردند و عواید گمرک ها و کمک های خارجی را حریصانه در جیب ها ریختند و در ظرف دوسه ماه
آنانی که در آسمان ستاره و در زمین نشیمنگاه نداشتند ملیاردر ها شدند و این ملیاردر ها نگران یک پُرسش بودند تا
ت بادآورد را از کجا آوردید.
یکی نیاید و از این
دولتمردان دیروز نپُرسد که آقایان این ثرو ِ
ِ
نخستین رئیس جمهور و برادرانش نیز که از همان راه های ناگفتنی ثروت اندوخته بودند برای اینکه رسوا نشوند
خود را با جماعت همرنگ ساختند وتخم رشوه وفساد را بر محی ِط کار خود انداختند و نتیج ٔه کار همان تقلب؛ فریبکاری
و شکست بود و اختالف در میان به اصطالح سیاستمداران ریشه دارتر گردید و به حکم نان به نرخ روز خوردن
امروز با یکی عهد بستند و فردا آن عهد را شکستند و شاه ِد حجله نشین سیاست را آن چنان مبتذل و بازاری ساختند
مدافعان شان در ماندند که به کدام گفتهٔ اینان اعتماد و به حکم کدام یک عمل کنند .اکنون این آقایان
که حتی حامیان و
ِ
رگ
پنداشته اند که وضع همان وضع سال دوهزار و یک است که باز خارجیان به اینان فُرصت میدهند که بنشینند؛ ِ
ت مؤقت بسازند و سیل دالر و پوند و یور و باز به سوی کشور سرازیر
گلو بپندانند ورجز ها بخوانند و باز حکوم ِ
کار اینان سره گردد.غافل از اینکه جامعهٔ جهانی میخواهد گریبان خود را خالص
شود یعنی کاروانی دیگر زده شودتا ِ
کند و راه خود را بگیرد و برود.دیگر امریکا هم قصد ندارد که برخی ها را در بوجی دالر بدهد.
ق خالی دولت را از پولهای به تاراج رفته پُر
بعد از این هر رئیس جمهور که از انتخابات بیرون می آید باید صندو ِ
کند و پروگرام اصالحات عاجل اقتصادی را روی دست بگیرد.مردم نیز به قدر کافی هوشیار شده اند وعهد بندی ها
وعهد شکنی های سی
ِ
استمداران خود را آزموده اند سیاست در افغانستان ناگزیر به دست جوانانی می افتد که عوزهٔ
ت سال آینده و سالهای بعد از آن
پیل ٔه قومیت و زبان را شکسته اند و ملت ساز استند.خیلی ممکن است که در انتخابا ِ
نیز تقلب صورت بگیرد ولی طبیعی است که با هوشیار شدن مردم سطح تقلب پائین و پائین تر بیاید اما همه دیده اند
که زورمندان تا آنجا که د ِل شان خواسته است برخربوز ٔه حکومت مؤقت شاشیده اند وآنان که در مسکو هم گرد آمده
اند نمیتوانند بریک رهبر موافقه کنند بنابر این هر کس که حوصلهٔ تحمل دیگران را دارد باید بداند که تحمل پذیری
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ت مردم دربار ٔه این یا آن گونه دولت
ایجاب احترام به عقاید مخالف را میکند وهرکس که بدون رای وکسب صالحی ِ
صحبت میکند اعتقا ِد خود را بردیگران تحمیل میکند و این رسم دگرپذیری
نیست.رهبران نیز از روبرو شدن با مردم ترس دارند به همین دلیل است که همان مقامات میراثی را حفظ کرده اند
و خود را رهبر این حزب یا آن گروه میخوانند.حاالت تازه ایجاب رهبران انتخابی را میکند و بوریای رهبران خود
گماشته باید پیچیده ش ََود.
فاعتبروا یا اولی االبصار
نگارگر۷فبروری  2۰1۹برمنگهم
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