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 1۰/11/2۰1۸            استاد محمد اسحاق نگارگر
 

 یادِب در زبان و فروشانه در خر و یفروش خر اصطالح
 

جهان به گردِن خربود اصطالح  یازگوشه ها یاریبس نقل در حمل و آن گاه که کار یعنی دور یها درگذشته
شمس  وانِ ید .حضرت موالنا درشدیاطالق م یلفظ یها دعوا و یمصلحت یوخرفروشانه برجنگ ها یخرفروش

 :دیگویم

 کارند کیمتفِق  یچون درنگر کیل  درجنگند یبا دگر یکی فروشانه خر
 

 تو»به او گفت: و دیاِن.اِن ُغر یس ترامپ برخبرنگار که جناب دونالد کردمیم تماشا رهیالجز ونیزیتلو در امروز
ا تازه ر ینوع دموکراس کی کایامر نکهیمثل ا« خجالت بکشد. دی.اِن .اِن از استخدام خودت بایس و یادب است یب

را برسِر  او نیتوه و ریحربهٔ تحق با گارخبرن کیپاُسخ دادن به پُرسش  یرهبِر جامعه به جا و کندیم شیآزما
 بگذرند وهرگز مزاحم رهبراِن خطا یقیتحق زمیژورنال ریازخ برسند و هم به حساِب خود گرانینشاند تا د یم شیجا

 کارنشوند.
هداب را که ت مونینام رسمِ  نیما ا استمدارانِ یس زود است که میها دار پلومید دیما افغانها که درفن تقل»گفتم: باخود

آشکارپُرس  یخواست که دربارهٔ رشوت ها واختالس ها یواگر خبرنگار ندینما دیگذارش جناب ترامپ است تقل
 شیها بودم که درصفحهٔ دوسِت ارجمنِد خو شهیاند نیاو بروند.غرق درهم کارِ یحربهٔ ترامپ به پ نیبا هم وپال کند
 ییاصف آر یجمهور استیر یرقابت برکرس یبرا زیافغان ن استمدارانِ یهللا آشفته خواندم که س تیرعنایجناب م

مراد  برخرِ  زین گرید مِ یبرسند آن سه ت یروزیبه پ یوقت میکه هرت یاند به طور دهیآماده گرد میکرده اند وچهارت ها
ً یبودکه اصطالح کهنه وتقر نی. همدهندیم محاکمهٔ قانون نجات بازخواست ملت و را از منافع خود و شوندیم سوار  با

 گونه مورد گفته بود: نیکه موالنا درهم افتمیدر آمد و ادمیبه  یمتروک خرفروش
 

 کارند کیمتفِق  یچون درنگر کیل  درجنگند یبا دگر یکی خرفروشانه
 

 :گذرانمیم نظر طرفداران را از ها و میت نُُخست
 

 هللا ؛صبغتیلیخل میار؛محمدکریحکمت نیفدارانش گلبدسروردانش که طر و نور معاونِت عطامحمد با یاشرف غن(1
 یسو از اریسو وحکمت  کیاز یرا با اشرف غن جناب نور یجدال ها میت نیاستند.شما درا گرانید و یمجدد

 تیجمع سیرئ است و یماسال تیجمع یمنش که جناب نور دینبر ادیمسأله را هم از نیا و دیرینظر بگ در گرید
حزب  ینشبه جناب م سیجناب رئ یعنیداکترعبدهللا رفته است  میت یعنیدوم  میدرت یربان نیصالح الد یعنی یاسالم

ر عبدهللا ه میدرت رومیمن م و یاشرف غن میت کند توبرو در یز نمدر یکار ازمحکم کار والیاند»خود گفته است:
 !«میا دهیرسکه به قدرت برسد من وتو به مقصود  میت
 

از  ریغ زین میت نیلسِت طرفداراِن ا در محمد محقق استند و دوم عبدهللا است که معاونانش خالد پشتون و میدرت( 2
 و اعوان وانصاِر عطا محمد نور گریود ونیهما ونیهما ر؛یچون دوستم؛ ظاهر قد یناموران یربان نیصالح الد

 نیرا ا یچرا آن وفادار بود چه گونه وبسته  همبه  ائتالف متحد و کیآن ائتالف  اتئالِف نجات وجود دارند که اگر
 بازاِر انتخابات آورده اند؟ نموده در میگونه به اجزاء تقس

 

 تیمقام مشاور را از او یاستعفا گرانید و یربان نیمحمد نور؛محقق؛صالح الد جناب اتمرکه عطا میت نیا در(۳
 از یکیبود چه گونه است که  شده مؤتلفانش و تیجمع از یندگیتقاضا به نما نیا اگر و کردندیم تقاضا یمل تیامن

ت اس انینو گرعباسیاست؟ معاون د رفتهیاتمر را پذ فیمقام معاونت حن یجناب قانون یعنی تیعمدهٔ جمع یاعضا
است که معاوناِن  یعمر داودز زیچهارم ن میاز طرفداران جناب اتمر است وباالخره ت والیارغند یوجناب عبدالهاد
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.حاال کنندیم تیوحما یبانیآن پُشت دادفراسپنتا از اف؛یس ؛استادیست که حامد کرزا رخان وصادق ُمَدبِ  لیآن اسماع
ً یوماه رمتجانسیشکالً غ میچهار ت نیا یخارج استیخود س ه گونه که موالنا چ دینیبب و دیرینظر بگ در را متجانس تا

 ند وکار با هم متفق است کیدر  درجنگ استند و گریبا د یکیخرفروشانه  نانیرا درقلِب هدف کوفته است که ا ریت
 هر نهٔ یممکن است که انتخاب کنندگان دسِت رد بر س ایاست.آ نانیبادآورد ا یمعاش ها و ازاتیحفظ امت کار کیآن 

 یاختالس شدهٔ کشور ها یهمه را به جرم پول ها نانیکه ا را به قدرت برسانند یمردان ایمرد  و دبکوبن میچهار ت
خود را  اهِ یس یرا بدهند ونام ها بادآورِد خود یبرابِر قانون حساِب ثروت هاکمک کننده به محاکمه بکشاند تا در

 االبصار یاول ای.فاعتبروا کنند دیسپ
 برمنگهم2۰1۸نومبر۸نگارگر
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