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

نگارگر

۲۰۲۰/۰۵/۰۳۱

تا تریاق از عراق برسد مارگزیده هالک شود!
مردم با این گدایان سامر ٔه قدرت چه کار میتوانند بکنند؟
از شش میزان تا امروز بیش از هفت ماه میگذرد .نخست چند ماه طول کشید که کمسیون انتخابات بشمارد وبشمارد
وباز هم بشمارد تا باالخره اعالم کند که یکی از کاندید ها با اندکی بیش از پنجاه درصد برندهٔ انتخابات است ودرمیان
کاندیدها اندکی باالتر از سی ونُه
کورس تقلب است تقلب سرداد وجانب دیگر که اگر تقلب
درصد شخص دوم بودواو ناگهان ترانهٔ مظلومیت خودرا با َ
نکرده بود نمیدانم به چه دلیل با آنکه باخته بود وارد بند وبست پنهان از مردم شد واینک بیش از هفت ماه میشود که
آقایان طرح مینویسند وابراز امیدواری میکنند که به زودی ممکن طرفین به نوعی موافقه میرسند ولی هنوز مردم در
همان حالت پیش از ششم میزان قرار دارند .امریکا وبه طور خاص وزیر خارجه اش از طرفین میخواهد که یک
حکومت همه شمول بسازند.روزگاری بود که در هنگام امتحانات مکاتب شاگردان درس
ناخوانده وتنبل میگفتند" فضل خداجان که میسر شود ++خوانده وناخوانده برابر شود" واینک دولتمردان دست نگر
دیگران میگویند:
" فضل امریکا که میسر شود++بُرده ونابُرده برابر شود ++جناب اشرف غنی وهمفکرانش در هنگام انتخابات می
الفیدند و می غریدند
که ما طرح داریم دیگران چه دارند وحاال مخالفان میگویند که اگر سخن بر سر طرح است ما هم هر هفته یک طرح
تازه بیرون میدهیم واما
بر ای اینکه معنای این طرح های رنگارنگ را بدانید دو دُکاندار را در نظر بگیرید که هردو غرفه های آرایش دکانهای
خودرا برای جلب مشتری خوب آراسته اند ولی درون دکان های شان همانند دل ستمگر که خالی از مروت وارفاق است
خالی از هرگونه متاع به درد بخور
است .حکومت همه شمول یعنی حکومتی که در برگیر همه باشد.اینان یک موضوع را خوب در یافته اند که مردم
افغانستان به دلیل شیوه های نا درست حکومت داری اینان گرفتار بالی قومیت گرایی گردیده اند وهمین اکنون برای
هریک از اقوام بدون استثنا ٕ جنگساالر دیگران خاین وجنایتکار است ولی جنگساالر خود شان قهرمان ودر چنین حالت
هرچه داریم یا خاین ونوکر اجنبی استند ویا قهرمان یا مدافع قوم
وبنابراین حکومت همه شمول طوری که از نامش پیداست همه در آن شامل استند و این حکومت ناگزیر است بیروکراسی
ودفتر ساالری
را بدون ضرورت توسعه بدهد واما معاش این توسعهٔ غیر الزم از کجا تٲمین میشود؟ در همین جاست که گدایان سامر ٔه
سیاسی کاس ٔه
گدایی را در گوشه گوشهٔ جهان میگردانند وبرای تادیهٔ معاش این بیروکراسی ودفترساالری غیر الزم پول جمع
میکنند.اما چه کسی در این
کجکول گدایی پول بی منت می اندازد هیچ کس نه و به همین دلیل است که ما خربوزهٔ وحدت خودرا قاش قاش کرده
ایم تا به هر کس از
آن یک قاش بدهیم بنابراین حکومت به اصطالح همه شمول از همه کس است ولی از افغانها نیست وطبیعتا ً در این
حکومت همه شمول
که در آن گروه های نامتجانس گرد آمده اند نفوذ صاحب غرضان خارجی بسیار آسان است.
واما اگر ماه ها وقت گرفته است وطرح پشت طرح تقدیم شده است تا کم ازکم یک سال بعد از انتخابات اینان به یک
موافق ٔه نسبی برسند وبازباید یک سال دیگر بگذرد تا این کش وگیر خودرا بر سر تشکیل کابینه از سر بگیرندخالصه تا
مردم به خود می آیند یک دوره دیگر میگذرد وانتخابات دیگر میرسد وباز هم تقلب دیگر وباز هم آنان که باخته اند سر
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وصدای الغای انتخابات را از سر میگیرند وباز تراژیدی خنده دارمبارزه ومصالحه را از سر میگیرند وتنها بازند ٔه این
معرکه همان مردم افغانستان استند که خدا برای شان نه عمر نوح داده است ونه هم صبر ایوب آری تا تریاق از عراق
میرسد مارگزیده هالک میشود .یعنی:
مارا زشب وصل چه حاصل که تو از ناز ++تا بند قبا باز کنی صبح دمیده است
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