http://www.arianafghanistan.com

2021/09/06

اسحاق نگارگر

درمیدان سیاست پرنسیپ جایش را به منفعت های آنی داده است
ِ
عق ِل من قد نمی دهد ای وای !
میدان سیاست اصل و پرنسیپ جای خود را به منفعت های آنی و فوری داده است .امروز روسیه و
من می دانم که در
ِ
چین دیگر از انترناسیونالیزم پرولتری صحبت نمی کنند و آن سکه که روزگاری سکهٔ رایج شان بود به سکهٔ زنگ زده
و ناچل بدل شده است.
این را هم می دانم که کشورهای عضو ناتو کمربسته بودند که در افغانستان رژیمی به وجود بیارند که مبتنی بر
دیموکراسی و آزادی های فردی باشد اما آمدند و برای این مردم به جای یک نظام مردم ساالر یک نظام رشوه ساالر
و فاسد علم کردند که نمونه اش در جهان بی سابقه بود.
این جا نیز آنچه مایهٔ تعجب می شود این است که همین امریکا و ناتو این جا رشوه های دالری را رواج دادند و پرنسیپ
عدم ف ساد و رشوه خواری را خود زیر پا گذاشتند و حتی برخی از خارجی ها هم از مردم پول درنک (شراب) می
خواستند.
خوب ممکن است این رشوه دهی ها و رشوه گیری ها در کشوری نظیر افغانستان توجیه پذیر باشد اما در موضوعی
مادر
حقیر فقیر قد نمی دهد نوعی دیگر است .یا ِد تان است که آقای دونالد ترامپ الف زنان فرموده بود که
که عقل این
ِ
ِ
میان مسافران بی خبر از همه جا بیش از صد نفر
بم ها را باالی داعش انداخته است ولی اینک داعش با بم گذاری در
ِ
سرباز امریکایی را کُشتند و بر ریش ترامپ و بایدن هر دو خندیدند و دلچسپ تر اینست که مقامات
و از جمله سیزده
ِ
امریکایی و برتانوی هر دو می دانستند که داعش چنین قصدی دارد ولی برای جلوگیری از آن هیچ کاری نکردند.
این نخست و اما دوم هم اینکه روزگاری بود که امریکا و مل ِل متحد طالبان را یک گروه تروریستی می پنداشتند و حتی
رهبران طالب
ت سیاهِ مل ِل متحد نیز شامل بود ولی امریکا با تروریست ها وار ِد مذاکره شد و
نام رهبران شان در لس ِ
ِ
ِ
نام شان از آن لست خط زده شود.
مدت ها چانه زنی داشتند که ِ
دزدان قدیمی برای ساختن یک حکومت به
افراطی ترین عناصر در گروه انس حقانی گرد آمده بودند که اینک با
ِ
اصطالح همه شمول یا یک ماشابهٔ سیاسی وارد مذاکره شده اند وهمین نکته است که عق ِل من قد نمی دهد .مگر امریکا
معجزه می کند که گروه های دارای سوابق تروریستی را شب در میان به دیموکرات بدل می کند .اگر امریکا چنین
فابریکه اختراع نموده که در آن تروریست می افگند و دیموکرات بیرون می آرد کاش به جای آن شست هزار افغان که
ت خود پول گرفته اند همین گروه های طالب و
ت خود را عرضه کرده اند و در بد ِل مهار ِ
برای امریکایی ها مهار ِ
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ت
داعش را می بُرد و به دیموکرات ها بدل می کرد!! و اما اگر اینان واقعا ً تروریست بوده اند و ملل متحد پس از دق ِ
کافی نام شان را در لیست سیاه خود شامل کرده است هرگز به خاطر مطامع سیاسی امریکا آن نام ها را از آن لیست
پاک نکند .خدا غریق رحمت کناد مادر مرحومم را که وقتی می دید که یکی با زحمت فراوان یک بنا را آباد می کرد
و آنرا در میدان رها می کرد و می رفت او با نوعی تمس ُخر می گفت :گال کاشت و برای گنجشک ها رها کرد .حاال
امریکا و ناتو هم در افغانستان گال کاشتند و برای گنجشک ها رها کردند.
آخر خانه خراب ها ملیون ها دالر خرج کردید و برای یک رژیم فاسد و رشوه خوار اردو د ُُرست کردید ولی آن اردو
را به دست گروه های که خود تروریست می خواندید از هم پراکنده ساختید.
شما که دی موکرات استید و از مردم رآی گرفته اید حاضر استید حساب این پول ها را برای آنان که برای شما مالیات
های گزاف پرداخته اند پس بدهید؟
آری شما گال کاشته اید و برای گنجشک ها رها کرده اید و مردم خو ِد تان باید از شما بازخواست کنند .سرزمین ما را
که ویران کردید و مردم ما را که کُشتید خدا از شما انتقام خون بی گناهان را بگیرد اما برای مردم خود از کشته شدن
سربازان خود و ضایع کردن پول مردم در افغانستان پاسُخ بدهید و من عقلم قد نمی دهد که شما چه پاسُخ خواهید داد.
ِ
والسالم نامه تمام.
نگارگر ۲۷آگست  ۲۰۲۱برمنگهم
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