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

۲۰۲۱/۱۱/۱۸

اسحق نگارگر

زمین سنگ پُشت های جادو شده
سر
ِ
توان استفاده از آنچه را دردل
میگویند سرزمینی بود که مردمش بر ثروتهای بزرگ زیرزمینی نشسته بودند ،ولی
ِ
زمین داشتند کسب نکرده بودند .همسایگـــــان دور ونزدیک و آنان که به نیروی علم و تجربه گوشه ـ گوشهٔ جهان
ت خود بودند ،بیگانه را درسرزمین
ق معتقدا ِ
را تسخیر کرده بودند ،براین سرزمین نیز تاختندولی مردم که سخت عاش ِ
میـــان این مردم
در
شقاق
و
نفاق
طرح
و
خود تحمــل نمیکردند .باری گروهی ازدوردستها براین سرزمین تاختند
ِ
ِ
انداختند .گاهی نسب را وسیلهٔ جنگِ شان ساختند و گاهی مذهب را گروهی کـه از دوردستها آمده بودند ،دریافتند که
مردم ازعقل و علم گریزان تا بخواهی از منابــــع سرشار معدنی از آهن و مس گرفته ،تا گازوتیل فراوان دارند
این
ِ
که نه خود ازآن استفاده میکنند و نه به دیگران مجال میدهند که بهره ای از آن همه ثروت ببرند.
میگویند از آن دوردستها خردمندی زباندان را به دیاراینان فرستاده بودند که او نه تنهـــاعلوم دینی را آموخته بود،
نقش یک رهبر مذهبی
بلکه زبانهای این
گدایان ثروتمند را نیزمانن ِد خـــودشان آموخته و آمده بود که در میان اینان ِ
ِ
کافر از خدا بیخبـر چند سال در یکی از مسجد های مشهور شهـر امامت کرد ،ولی دراعتقاد
آن
میگویند
را بازی کند.
ِ
پیرکاذب وظیفهٔ خود را به
پیرساختگی هیچ گونه شک و تردید پیدا نشدِ .
این ساده لوحـــــان خوشباورنسبت به آن ِ
هموطنان خود خوب انجام داد و به آنان گفت که این مردم قبر پرستان مخلـــــص استند و اگر ثروتها و معدنیات
سو ِد
ِ
نام زیارتی را برآن بگذارید .وقتی نام زیارت
شان راعالمه گذاری و مشخص نمایید و در آنجا ها قبری بسازید و ِ
ت خواجه
ت خواجه دوکوه؛ زیار ِ
بود مردم احترامش میکنند و کاری َبــکارش ندارند .از شمال آغازکردند .زیار ِ
ت پیربلند و صد هـای
ت چهل گزی بابا؛ زیارت شاه گذربابا؛ زیار ِ
گوگردک و به همیــــن ترتیب آمدند و ساختند زیار ِ
دیار شان مــردانی بَنام خواجه دوکوه یا
در
آیا
که
نیفگندند
خود
دیگـر و به راستی هم این مردم نگاهی به تاریخ
ِ
خواجه گوگردک و یا خواجه سیاران زیسته اند تا در اینجا به خاک خفته باشند!
جادوگر دیگر از شمال آمد با نیرنگِ تازه وار ِد معرکه گردید .ایـــن یکی
دو ِر دیگریک
ِ
این دور گذشت و در یک َ
زحمتکشان
زحمتکشان جهان تعلق دارید.
ب
ِورد هـــای جادویی خـــود را با ِ
ِ
ِ
ِ
دنـــدان جوانان ساخت .شما به خانوادهٔ
جهان باید با هم یکی شوند و ستمگـــــران را بــا نظامهای ستمگری َبزباله دان تاریخ بیفگنند.
جادوگر شمال آنقدر کارا بـــود که همه برآستــانش
دژ تسخیرناپذیر زحمتکشان و خالصه که وردهای
ِ
کشور شوراهـا ِ
ِ
اسیـرطلسم
،
ُریدند
ب
سرمی
کشور
در
را
وفادارانش
و
میرزمیدند
او
با
مجاهد
نام
به
که
آنان
بوسیدند.
خدمت
زمیــــن
ِ
ِ
ِ
ت جنگی به سوی جادوگر شمال روی
جادوگر شدند و مــردم دیدند که
طالبان محافظه کار نیز برای اسلحه و مهما ِ
ِ
بُردند.
اما افسون این دو جادوگر به جای خود که جادوگری تازه نفس از آنسوی بحرها به سراغ ثروتهای سرزمینی و
زیرزمینی این سرزمین جادو شده امده است ،طلسمی از نوتهای دالـر ساخته و همه را به سنگ پُشتهـای ُکندرو و
دستور مقامات چیست
ابتکارعمــل را باخته اند و گوش به فرمان نشسته اند تا ندانند که
بیزبان بدل کرده است که خود
ِ
ِ
از تشنگی میمیرند ،ولی دست به آب نمی َبرند .انتخابات میکننــد اما چــــون هرکدام دربازی انتخابات خود را برنده
می پندارند این تصوردرهیچ کله داخــل نمیشود کـه ممکن ببازم .وقتی همه خود را برنده پنداشته باشند پیروزی
ب هرکاندید میشود و برنده همان است که بیشتر تقلب میکند و یا مانن ِد زنِان سلیطــه سروصدا و
مربوط به سطح تقل ِ
هنگامه آرایی میکند .این سنگپُشتهای جادوشده در سال  ۲۰۱۴چندین ماه و چندین سال نمیتوانستند حکومت بسازند
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وزیران سرپرست تیرکردند و اکنون که انتخابات
و یا پارلما ِن خویش را فراخوانند و باالخره یک دور ٔه پارلمانی را با
ِ
ت خود را اعــــــالم کنند.
کرده اند در دوماه نمیتوانند نتیجهٔ اولی انتخابا ِ
حرفِ آخر دردنیای سنگ پُشتهای جادو شده همین است که اگـــرمــــرا رئیس جمهـــــور اعالم نمیکنید ،شمار کردن
رایها را متوقف بسازید و بدبختانه مـــردم بدتر از سیاستمداران و حکومت به سنگ پُشتهای جادو شده بدل شده اند
امور خود یک حکومت کارا تعیین میکنیم و شما
که نمیگویند« :حاال که انتخابات بی نتیجه است ،ما برای رتق وفتق
ِ
را باشیوه های سنگپُشتی تان بَخدا میسپاریم ».مث ِل اینکه راهی دیگر نیست و این بار مایک پمپیــــو باید بیاید و به
این درام ٔه مضحک پایان بدهد.
فاعتبروا یا اولی االبصار
نگارگر
۱۸نومبر۲۰۱
برمنگهم
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