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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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اسحق نگار گر

خدا کنه که الالیم به خیر ُکشته شوه
برادران سدوزایی ومحمد زایی را درتاریخِ نه چندان دورخود سپری نموده
افغانستان دو تجرب ٔه بسیارتلخ جنگهای
ِ
برادران
است .آری شاه زمان؛ شاه محمود وشاه شجاع با هم جنگیدند وجنگهای شان پس ازکشته شدن وزیرفتح خان
ِ
میدان جنگ کشاند وخلعت پادشاهی را به امیردوست محمد خان داد .راستی اینان چرا با هم
محمدزایی رانیزبه
ِ
میجنگیدند؟
ث پدری
ث پدرخویش میدانستند وچنانکه برادران درافغانستان بر زمین میرا ِ
بدین دلیل ساده که آنان پاد شاهی را میرا ِ
با هم درمی افتند وخویشتن را به خاطر میراث ازشیرینی اخوت محروم میکنند ،پادشاهان نیز پادشاهی وهمراه با آن
ت مطلق وخداگونه قابل تقسیم نیست،
ث پدر می پندارند وخود را مستحق این میراث میدانند وچون قدر ِ
مردم را میرا ِ
ت معمول روزگاربوده
سن
بلخی
دقیقی
دوران
ازهمان
شیوه
واین
شود
می
مقصود
به
رسیدن
ه
وسیل
یگانه
بنابراین جنگ
ِ
ٔ
است.مگر دقیقی نگفته بود که:
یکی پرنیانی دگر زعفرانی
به دو چیزگیرند مر مملکت را
ب قدرت به
که آن پرنیانی همان
زر ناب وطبیعی است که زرناب تنها پس ازکس ِ
شمشیر آبداراست وزعفرانی نیز ِ
ِ
فیالن قدرت طلب چه تعداد پاهای قُچ های بیچاره شکسته است من کاری
های
جنگی
خانه
ازاین
دست می آید .حاال
ِ
بدان ندارم ونمیخواهم احساسات وهیجانات ملی را برض ِد خود برانگیزم ،اما بخش بزرگ آن تاریخ پنج هزارساله که
ب تریاک به ما داده میشود وخواب ما را سنگین تر میسازد ،همین خانه جنگی های تاریخی است که دیگران
همانند َح ِ
ُ
ُ
وگریبان خودرا ازچنگ این عنعنهٔ «توبِکش مه بِکش»
سالم انتقا ِل قدرت به وجود آوردند
با عقل وتجربه سیستم های ِ
ِ
معیار گزینش ماحزبیت شد وبه همه گفتیم «:هرکه به حزب ما پیوست
ولی
کردیم
انقالب
خالص کردند ولی ما چی؟
ِ
ُکان حزب ما است که میتواند به خلعت های اصالت و«شرافت» برسد .مگر ما کم شنیده بودیم که «بیطرف»
تنها ازد ِ
«بیشرف» است.آری اگر قدرت وجاه وجالل میخواهی به «حزب» بپیوند و دیگران را که ض ِد انقالب استند ُکشتن
بار کج به منزل نمیرسد یک حزب نیرومند وصاحب کلشنیکوف به دنبالت
بگیرکه هرکس برایت تلویحا ً نیز گفت که « ِ
ایستاده است» .جهاد کردیم تا یک نیروی مهاجم را دفع کنیم ولی معیارهمان خانه جنگی به شیوه های تازه بود.باالخره
کشور خود کشاندیم ومعیار های ما همان معیارکهنه
ت دیگر را به
ازبس بر سعی دیگران تکیه کردیم یک ابرقدر ِ
ِ
ت عملی را باخته بودیم.
وبیکاره بود که آزموده
ومیدان سیاس ِ
ِ
مشکل این است که ما با نُقل دموکراسی دهان شیرین میکنیم ولی ملتفت نیستیم که خست ٔه این نق ِل شیرین تا بخواهی
تلخ است.آری ما ورد دموکراسی؛ دموکراسی را خوب وظیفه میکنیم ولی کسی به کسی نمی گوید که:
از فض ِل پدر ترا چه حاصل
پدر تو بود فاضل
گیرم ِ
ُ
ت او را به پسرش
ث قدر ِ
من با اشخاص کارندارم ولی بر پرنسیپ استوار می ایستم.حاجی عبدالقدیر را کشتند ما میرا ِ
شیوه میراثی به پسرش داد واین مار را
ت اورا به
دادیم وماری را اژدها ساختیم .اُستاد ربانی را ُکشتند وحزبش قدر ِ
ٔ
نیز اژدها ساختیم .آخرین این گونه میراث ها نیز این است که جنرال عبدالرازق را ُکشتند واینک جناب رییس جمهور
برادر کوچکش بخشیده است .حاال اگر این آقا که من هنوز معنای نامش یعنی(تا دین خان) را
قوماندانی قندهار را به
ِ
نفهمیده ام ،وشک دارم که دیگران نیز فهمیده باشند ،اما به هرصورت جناب رییس جمهور باید بداند که قدرت
اساس صالحیت وکفایت انتقال بدهد
ت مردم است واگر او این قدرت را به دیگران انتقال میدهد باید به
دردستش امان ِ
ِ
اساس میراث پدر به پسر یا برادر به برادر .آیا این خود یک معضله نیست که ازیک سو از صالحیت وشایسته
نه به
ِ
ساالری صحبت می کنند ،وریاستی دارند که صالحیت وکفایت داوطلبان را مور ِد آزمایش قرار میدهند ،واز سوی
زیر پا میگذارند وصالحیت هارا به عنوان میراث از سلف به خلف انتقال میدهند .اراین
دیگر معیار های خود را خود ِ
محیط پُر ازجنگ وجنجال کار بدانجا می کشد که برادری که هوای قدرت دارد به دوستان هم طبع خود بگوید«:خدا
ِ
ُ
بر مه برسه»
وقدرتش
شوه
شته
ک
الالیم
که
کنه
ِ
فاعتبروا یا اولی االبصار.
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