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 ُگفتنش آسان است
 کجاست؟ فگندیکه زنگوله را به گردِن پشک ب یموش یول

 

حکومِت مؤقِت  کی لیزمزمهٔ تشک استمدارانیاز س یدرجلسهٔ مسکو برخ ندیگویم
مرحوم  نیاز مالنصرالد یداستان ادِ یموضوع مرا به  نیا دادند و را سر گرید

 :میگویتان م یافگند.نُُخست داستان را برا
ه ب آب وعلف بگذرد و یخشک وب یصحرا کیمجبور بود از یمال درسفر ندیگویم

 یتشنگ را از او ابانیآن ب نهاد تا در نیخورج در و دیخر یخربوزه ا اطیحکم احت
مزه  یب و پِکه اریملتفت شد که خربوزه بس و خربوزه را قاش کرد ابانیب در برهاند.
 اربه عاقبت ک نکهین اآب افگنده بود. بدو را در آن خربوزه پوِل خود دنیبا خر بود و

 دنیمزه شاش یآن خربوزهٔ ب یبند تنبان را بازکرد و به فرماِن خشم بر رو شدیندیب
  .گرفت

باز پنجه برتنش افگند ازراه برگشت  یوتلخکام یخشمش فرو نشست وتشنگ یوقت
که  دادیم یوخود را تسل خوردیوبا اشتها م داشتیوبرسِر خربوزه آمد.هرباره رابرم

 استاد اسحق نگارگر       .تمام خربوزه را خورد نیتلق نیقسمت آلوده نشده است تا آنجا که با هم نیا
 

ن بُ  در اتفاقات آنان راباال آورده بود یبودند ول اموختهیدرخور توجه ن یزیچ استیما که ازمدرسهٔ س استمدارانِ یس
 انیم یکرس تِ یاهم و روخطیبلکه به حساب ش تیکفا و تیرا نه به حساب صالح ها یکرس مؤقت درست و یحکومت

ظرف دوسه ماه  در و ختندیب ها ریج در صانهیرا حر یخارج یکمک ها گمرک ها و دیعوا کردند و میخود تقس
د تا پُرسش بودن کینگران  ها اردریمل نیا ها شدند و اردرینداشتند مل منگاهینش نیدر زم آسمان ستاره و که در یآنان

 .دیآورد کجا ثروِت بادآورد را از نیا انینپُرسد که آقا روزیدولتمرداِن د نیا از و دیاین یکی
وند رسوا نش نکهیا یثروت اندوخته بودند برا یناگفتن یهمان راه ها از که زیبرادرانش ن و جمهور سیرئ نینخست
 یبکاریهمان تقلب؛ فر کار جهٔ ینت خود انداختند و کار طِ یمح بر با جماعت همرنگ ساختند وتخم رشوه وفساد را را خود

به حکم نان به نرخ روز خوردن  و دیرددارتر گ شهیر استمدارانیاصطالح سبه  انیم اختالف در شکست بود و و
اختند س یبازار را آن چنان مبتذل و استیس نیشاهِد حجله نش فردا آن عهد را شکستند و عهد بستند و یکیامروز با 

 انیآقا نید. اکنون اعمل کنن کیبه حکم کدام  اعتماد و نانیماندند که به کدام گفتهٔ ا مدافعاِن شان در و انیحام یکه حت
رِگ  نند؛یکه بنش دهندیفُرصت م نانیبه ا انیاست که باز خارج کی پنداشته اند که وضع همان وضع سال دوهزار و

 ریازکشور سر یبه سو باز و وری پوند و دالر و لیس حکومِت مؤقت بسازند و باز گلو بپندانند ورجز ها بخوانند و
الص را خ خود بانیگر خواهدیم یجامعهٔ جهان نکهیا سره گردد.غافل از نانیزده شودتا کاِر ا گرید یکاروان یعنیشود 

 .بدهد دالر یبوج را در ها یهم قصد ندارد که برخ کایامر گریبرود.د و ردیرا بگ راه خود و کند
 به تاراج رفته پُر یپولها دولت را از یخال صندوقِ  دیبا دیآ یم رونیانتخابات ب که از جمهور سیرئ هر نیا از بعد

ها  یاند وعهد بند شده اریهوش یکاف به قدر زی.مردم نردیدست بگ یرا رو یاصالحات عاجل اقتصاد پروگرام کند و
افتد که عوزهٔ  یم یبه دست جوانان ریافغانستان ناگز در استیس را آزموده اند خود استمدارانِ یس یها یوعهد شکن

آن  عد ازب یسالها و ندهیانتخاباِت سال آ ممکن است که در یلیملت ساز استند.خ زبان را شکسته اند و و تیقوم لهٔ یپ
اند  دهیهمه د اما دیایب تر ئینپا و ئینشدن مردم سطح تقلب پا اریاست که با هوش یعیطب یول ردیتقلب صورت بگ زین

 آمده مسکو هم گرد اند وآنان که در دهیدِل شان خواسته است برخربوزهٔ حکومت مؤقت شاش که آنجا تاکه زورمندان 
 یریپذ بداند که تحمل دیرا دارد با گرانیکس که حوصلهٔ تحمل د هر نیا رهبر موافقه کنند بنابر کیبر توانندینم اند
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آن گونه دولت  ای نیمردم دربارهٔ ا تِ یوکسب صالح یوهرکس که بدون را کندیمخالف را م دیاحترام به عقا جابیا
 یریرسم دگرپذ نیا و کندیم لیتحم گرانیرا برد خود اعتقادِ  کندیصحبت م

را حفظ کرده اند  یراثیاست که همان مقامات م لیدل نیروبرو شدن با مردم ترس دارند به هم از زی.رهبران نستین
رهبران خود  یایبور و کندیرا م یرهبران انتخاب جابی.حاالت تازه اخوانندیآن گروه م ایحزب  نیرا رهبر ا خود و

 .َشَود دهیچیپ دیگماشته با
 االبصار  یاول ای فاعتبروا
 برمنگهم 2۰1۹ یفبرور۷نگارگر
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