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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۱/۰۸/۱۲

نگارگر

بدبختانه این خان ٔه مقوایی در حال فروریختن است
طالبان شهر های عمدهٔ کشور را یکی به دنبا ِل دیگر تسخیر می کنند وکسی هم جلودار شان نیست .ما این ضعف
ت فاسد و رشوه خوار را هنوز هم ناشی از مفاسد درونی خودش نمیدانیم و هنوز هم به عل ِل خارجی
یک دول ِ
چسپیده ایم .گاه امریکا وخروج بی موقع امریکا وناتورا مسٶول این حالت میدانیم وگاهی نیز پاکستان ومداخلهٔ آنرا
به با ِد لعنت میگیریم وحال آنکه هیچ کس جز همین دولت فاسد و رشوتخوار مالمت نیست.جو بایدن میگوید که که
سرباز ما در آن دیار زندگانی را از دست دادند ولی
ما یک تریلون دالر در افغانستان صرف کردیم و چند هزار
ِ
هیچ نتیجه نگرفتیم.هوشیاران میگویند جلو ضرر را از هرجا که بگیری سود است پس امریکا جلو ضرر خود را
میگیرد وما نمیتوانیم به او بگوئیم"احسان الال چرا ما را ناجوانمردانه در میدان جنگ رها میکنی ومی روی" آیا در
ب این یک تریلیون دالر امریکا را برایش بدهد؟ ضرور نیست کسی حساب پس
افغانستان کسی یافته میشود که حسا ِ
ب نفوذ افغانستان در الفُجیره وترکیه خریده اند میدهد .موضعِ پاکستان
اربا
که
بدهد زیرا این حساب را کاخهای
ِ
ت آن روزگار یعنی اتحاد شوروی مداخله کرد
ژرف تر از آن است که ما پنداشته ایم .در افغانستان یک ابر قدر ِ
ودرنتیج ٔه این مداخله کودتای رخ داد که آن کودتا را انقالب برگشت ناپذیر ثور خواندند و چون آن کودتا بانیروی
مقاومت مردم روبه رو شد انقالبیان هفت ثوری به جای اینکه خود را می شکستند آئینه را شکستند وارباب مجبور
شد به نفع نوکر مداخله کند ومردم به عزم مهاجرت رهسپار کشور های همسایه شدند.تنظیم های پشاور نشین
وهزاران کودک از تعلیم بازماندهٔ افغانستان برای پاکستان مواد خام حاضر وآماده بود .آی.اس.آی تا میتوانست
ازاین موادخام استفاده کرد .پاکستان با افغانستان دو مشک ِل عمده داشت نخست مشکل خط دیورند که پاکستان
میخواست افغانها آنرا به عنوان سرحد میان افغانستان وپاکستان بپذیرند .دوم پاکستان از مناسبات هند و افغانستان
نگران بود ونمیخواست در افغانستان دولتها با هند بسیار نزدیک باشند .پاکستان از مواد خامی که به دست آورده
مدارس خود به طالبان کور وچشم بسته بدل کرد و یا ِد تان باشد که
بود خوب استفاده کرد .فرزندان افغان را در
ِ
ت مشترک بسازند و یا مسجد پ ِل خشتی را به نام
برخی از رهبران مجاهدین نیز میخواستند با پاکستان یک دول ِ
سر قدرت
وبر
آوردند
خود
با
را
پاکستان
اختالفات
جنرال ضیاء الحق بنامند .مجاهدین وقتی وار ِد کابل شدند همان
ِ
جنگیدند و خالصه که نتوانستند یک دولت نیرومند تشکیل بدهند و بدین ترتیب رهبری ملی نتوانست به وجود آید و
رهبران قومی سایهٔ همدیگر را به تیر زدند و زد و کند آنان فرصتی دیگر به دست پاکستان داد تا لشکر طالب را
به سوی افغانستان بفرستد ودرنتیجه حکومت مجاهدین از کابُل پا به فرار گذاشت وطالب آمد وهمه تروریست های
جهان را به گردِخود جمع کرد وماجرای یازدهم سپتمبر پیش آمد و طالب هم از صحنه رفت و حکومت کامالً بی
کفایت کرزی بر اریک ٔه قدرت نشست.امریکا که به دلی ِل خشم ناشی از ُکشتار یازده سپتمبر بر افغانستان تاخت
وطالبان را فراری ساخت .پاکستان در همان آغاز برای اینکه به اصطالحِ مزاری ها پر امریکا را خواب بدهد
عرف
رهبران طالب و از جمله مالعبدالغنی برادر را زندانی کرد و مالضعیف را نیز برخالف
برخی از
ِ
ِ
دیپلوماتیک به دست امریکا داد تا به گوانتانامو بفرستد ولی پاکستان میدانست که امریکا ومتحدینش تاب تلفات
صرف نظر میکنند چنانکه پاکستان ُد ُرست
شیر چرب این گاو
ِ
انسانی جنگ را ندارند واگر جنگ طوالنی شود از ِ
طالبان سرشار ازغرور پیروزی.
خوانده بود و آنان رفتند.حاال ما مانده ایم وهمین
ِ
برسر ما آمده است عبرت بگیریم .من شک ندارم که افغانها دالور استند ولی
آیا ما حاضر استیم از آنچه تا اکنون
ِ
غیر آن مصداق شعر بیدل خواهد بود که:
این دالوری رهبری ملی و قاطع کار دارد و در ِ
درکف گیتی
سراپا تیغ جوهر دارم اما
ِ

ندارم کار فرما حرب ٔه نامرد را مانم.

چند روز پیش از سخنگوی وزارت دفاع می شنیدم که با الف وپتاق میگفت که وزیر دفاع ،لوی درستیز ،و رئیس
امنیت ملی چندین شب شد که نخوابیده اند چقدر دلم میخواست از او بپرسم که از ترس وتشویش نخوابیده اند یا
برای جنگ آمادگی میگرفتند .طالبان اگر پیروزهم شوند دیر نمی مانند چون از یک سو مداخل ٔه خارجی را تمثیل
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میکنند و از سوی دیگر بسیار خشن و دره به دست استند.آیا گاهی ما از خود پرسیده ایم که چرا همه در امور ما
مداخله میکنند ولی مادر امور هیچ کس مداخله کرده نمیتوانیم؟ آنان که مداخله میکنند پول دارند و اقتصاد
مٶلدثروت و این هردو به آنان زورنیز میدهد .جوان امروز خوب است صبر داشته باشد و با حوصله وتٲنی زن
ت اجتماعی را راست وپُخته
ومرد افغان را ازبالی بیسوادی نجات بدهد و به آنان بفهماند که
سنگ تهداب تغییرا ِ
ِ
ت شان مسلط شود .به قول حافظ :
بگذارند تا نه دیوار کج باال برود ونه مشتی رشوه خوار ثروت اندوز برسرنوش ِ

تخم دیگر به کف آریم وبکاریم از نو **** کآنچه کشتیم زخجلت نتوان کرد درو
بدبختانه آنچه را در چهل سال اخیر کاشته ایم از خجلت نمیتوانیم درو کنیم وتسلط طالب بر کشور اوجِ خجلت ما
خواهد بود.
وهللا اعلم بالصواب.
نگارگر12آگست2021برمنگهم
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