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

2۰1۸/11/1۰

استاد محمد اسحاق نگارگر

ب دری
اصطالح خر فروشی و خر فروشانه در زبان و اد ِ
گردن خربود اصطالح
درگذشته های دور یعنی آن گاه که کار حمل و نقل در بسیاری ازگوشه های جهان به
ِ
وان شمس
خرفروشی وخرفروشانه برجنگ های مصلحتی و دعوا های لفظی اطالق میشد.حضرت موالنا در دی ِ
میگوید:

خر فروشانه یکی با دگری درجنگند

ق یک کارند
لیک چون درنگری متف ِ

امروز در تلویزیون الجزیره تماشا میکردم که جناب دونالد ترامپ برخبرنگار سی اِن.اِن ُ
غرید و به او گفت«:تو
بی ادب استی و سی.اِن .اِن از استخدام خودت باید خجالت بکشد ».مثل اینکه امریکا یک نوع دموکراسی تازه را
برسر
سخ دادن به پُرسش یک خبرنگار با حربهٔ تحقیر و توهین او را
آزمایش میکند و
رهبر جامعه به جای پا ُ
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ِ
گذارش جناب ترامپ است تقلید نمایند واگر خبرنگاری خواست که دربار ٔه رشوت ها واختالس های آشکارپُرس
ت ارجمن ِد خویش
کار او بروند.غرق درهمین اندیشه ها بودم که درصفحهٔ دوس ِ
وپال کند با همین حربهٔ ترامپ به پی ِ
استمداران افغان نیز برای رقابت برکرسی ریاست جمهوری صف آرایی
ی
س
جناب میرعنایت هللا آشفته خواندم که
ِ
برخر مراد
ها کرده اند وچهارتیم آماده گردیده اند به طوری که هرتیم وقتی به پیروزی برسند آن سه تی ِم دیگر نیز
ِ
سوار میشوند و منافع خود را از بازخواست ملت و محاکم ٔه قانون نجات میدهند .همین بودکه اصطالح کهنه وتقریبا ً
متروک خرفروشی به یادم آمد و دریافتم که موالنا درهمین گونه مورد گفته بود:

خرفروشانه یکی با دگری درجنگند

ق یک کارند
لیک چون درنگری متف ِ

نُ ُخست تیم ها و طرفداران را از نظر میگذرانم:
ت عطامحمد نور و سروردانش که طرفدارانش گلبدین حکمتیار؛محمدکریم خلیلی؛صبغت هللا
)1اشرف غنی با معاون ِ
مجددی و دیگران استند.شما دراین تیم جدال های جناب نور را با اشرف غنی ازیک سو وحکمت یار از سوی
دیگر در نظر بگیرید و این مسأله را هم ازیاد نبرید که جناب نور منشی جمعیت اسالمی است و رئیس جمعیت
اسالمی یعنی صالح الدین ربانی درتیم دوم یعنی تیم داکترعبدهللا رفته است یعنی جناب رئیس به جناب منشی حزب
خود گفته است«:اندیوال کار ازمحکم کاری درز نمی کند توبرو در تیم اشرف غنی و من میروم درتیم عبدهللا هر
تیم که به قدرت برسد من وتو به مقصود رسیده ایم!»
طرفداران این تیم نیز غیر از
ت
 )2درتیم دوم عبدهللا است که معاونانش خالد پشتون و محمد محقق استند و در لس ِ
ِ
وانصار عطا محمد نور و
صالح الدین ربانی نامورانی چون دوستم؛ ظاهر قدیر؛ همایون همایون ودیگر اعوان
ِ
اتئالف نجات وجود دارند که اگر آن ائتالف یک ائتالف متحد و به هم بسته بود چه گونه و چرا آن وفاداری را این
ِ
بازار انتخابات آورده اند؟
گونه به اجزاء تقسیم نموده در
ِ
)۳در این تیم جناب اتمرکه عطا محمد نور؛محقق؛صالح الدین ربانی و دیگران استعفای او را از مقام مشاوریت
امنیت ملی تقاضا میکردند و اگر این تقاضا به نمایندگی از جمعیت و مؤتلفانش شده بود چه گونه است که یکی از
اعضای عمدهٔ جمعیت یعنی جناب قانونی مقام معاونت حنیف اتمر را پذیرفته است؟ معاون دیگرعباس نویان است
معاونان
وجناب عبدالهادی ارغندیوال از طرفداران جناب اتمر است وباالخره تیم چهارم نیز عمر داودزی است که
ِ
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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آن اسماعیل خان وصادق ُم َد ِبر است که حامد کرزی؛استاد سیاف؛ دادفراسپنتا از آن پُشتیبانی وحمایت میکنند.حاال
خود سیاست خارجی این چهار تیم شکالً غیرمتجانس وماهیتا ً متجانس را در نظر بگیرید و ببینید که موالنا چه گونه
ب هدف کوفته است که اینان خرفروشانه یکی با دیگر درجنگ استند و در یک کار با هم متفق استند و
تیر را درقل ِ
ت رد بر سینهٔ هر
آن یک کار حفظ امتیازات و معاش های بادآورد اینان است.آیا ممکن است که انتخاب کنندگان دس ِ
چهار تیم بکوبند و مرد یا مردانی را به قدرت برسانند که اینان همه را به جرم پول های اختالس شد ٔه کشور های
ب ثروت های بادآور ِد خود را بدهند ونام های سیا ِه خود را
برابر قانون حسا ِ
کمک کننده به محاکمه بکشاند تا در ِ
سپید کنند.فاعتبروا یا اولی االبصار
نگارگر۸نومبر2۰1۸برمنگهم

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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