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م .اسحاق نگارگر

ما این آالپ کهنۀ "صلح می آید" را بسیار شنیده ایم!
نظر ناشر :این مضمون عالی و ملی دانشمند بزرگ جناب استاد نگارگر چهار سال قبل در همین وبسایت آریانا
افغانستان آنالین نشر شده بود و از "آالپ صلح" فریاد میکرد .با درد و تأثر می بینیم که هنوز هم از این "آالپ" بی
سر در قطر حرف می زنیم و به جایی نمی رسیم .وقت آنست که این نوشتۀ مهم و با ارزش را به امید اینکه مورد
ُ
توجه این پلو خوران قطر قرار گیرد ،دوباره به دست نشر بسپاریم .ادارۀ

*****
ت ملی بعد از صحبت با سفیر روسیه
فکر میکنم در یکی از سایت های خبری خواندم که جناب وزیر مشاور امنی ِ
ابراز امید کرده اند که سال  2016سال پایان بحران افغانستان خواهد بود و این مردم باالخره به ارمان صلح خواهد
رسید .بعد از خواندن این خبر دو چیز هم زمان یادم آمد:
❖

یکی کتاب آقای "رابرت نکلسبرک" زیر عنوان (افغانستان یک جنگ در خاطره ها)

❖

و دوم اینکه خداوند (ج) غریق رحمت کند جناب "سید مسعود پوهنیار" را که در هنگام حیات گاه گاه برای

من تیلفون می کرد و می پُرسید در بارۀ لغمانی و شیطان چه حکایت تازه یاد گرفته ام و من که آن عالی جناب را آغا
صاحب خطاب می کردم برایش می گفتم:

مـرو هرگـز سـوی لغمان ،نمی دانی مگـر آغا!
که در شیطان ُگ َمک بیچاره شیطان ،خویش را ُگم کرد!
به هر صورت یکی از حکایت های مشهور که ما در بارۀ لغمانی و شیطان داریم این است که باری در آن روزگارانی
که موتر وار ِد کشور ِما نشده بود و غریب و غُربه ها غالبا ً پای پیاده سفر می کردند شیطان و لغمانی با هم به سوی
لغمان سفر می رفتند لغمانی به شیطان گفت که من ترا بر دوش می گیرم و تو همه آهنگ هایی را که یاد داری برایم
بخوان و وقتی آهنگ هایت خالص شد تو مرا بر دوش بگیر و من آهنگ های خودم را می خوانم .خواندن های
شیطان بیچاره که در مجموع ده ،دوازده آهنگ یاد داشت به پایان رسید و از دوش لغمانی فرود آمد و او را بر دوش
ِ
گرفت و لغمانی هم شروع کرد که:
صفحه  1از 3

ارسال مقاالتinfo@arianafghanistan.com :
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تا درونته که رسیدند شیطان که سخت مانده شده بود گفت:
"این همه فاصله آمدیم و تو تا حال یک آهنگ هم نخوانده ای!"
پ من خالص نشده است و من آهنگ ها را بعد از آالپ می خوانم"
لغمانی گفت" :تا هنوز آال ِ
شیطان که دید این آالپ هرگز به پایان نمی رسد لغمانی را از دوشش فرو افگند و از نزدش فرار کرد .حاال موضوع
داستان آالپ لغمانی است که هرگز به آهنگ نمی رسد!
صلح در افغانستان نیز همان
ِ
ب دیموکراتیک خلق متوسل به کودتا شد و هنگامی که مردم در برابرش برخاستند اتحاد شوروی
روزگاری بود که حز ِ
به کمکش آمد .آقای بریژنف گفت که ما در ظرف دو سه ماه ریشۀ اشرار را از سرزمین افغانستان بیرون می آریم و
دیگر صلح دایمی می آید .آنان ده سال جنگیدند ،بمباری ها کردند ،دهات را ویران نمودند و باالخره یک و نیم ملیون
خونچکان
را شهید کردند ولی جهاد از همان آالپ لغمانی به آهنگ نرسید و بیچاره "گرباچف" افغانستان را زخم
ِ
شوروی خواند و توبه کنان بیرون رفت.
مجاهدین که به اعترافِ خودِشان گرفتار بالی قدرت طلبی گردیدند به جای اینکه حق مردم را به مردم باز می دادند
و از طریق یک انتخابات فارغ از مداخلۀ خارجیان یک حکومت صالح و انتخابی ایجاد می کردند با هم در افتادند و
همسایگان را در مسائل داخلی مجال مداخله دادند و تا بدانجا جنگیدند که طالب از راه رسید و بر قدرت سینه افگند و
نظام زور را بر سراپای جامعه مسلط ساخت.
مردم
آنان نیز گفتند که ما جنگ می کنیم ،مخالفان را شکست میدهیم و آنگاه صلح می آید .آنان نیز اختیار خاک و
ِ
دیار خود جمع کردند و نتیجه اش یازدهم سپتمبر و حملۀ امریکا بر
خود را به دست عرب وعجم دادند و همه را در ِ
افغانستان بود .باز طالب در دشت و کوه آواره شد و امریکا گفت:
"به من پایگاه ها بدهید تا صلح بیاید".
پایگاه هارا گرفتند ولی صلح را نیاورند .اینان نیز آالپ کردند ولی به آهنگ نرسیدند.
درس
درس عبرت بگیرند ولی ما از مطالعۀ تأریخ خود
دیگران تأریخ می خوانند تا از تأریخ و خطا های رفتگان
ِ
ِ
روان خود با استبداد و
درس نفرت و بدبینی .ما تا در
غرور و خود بینی می گیریم و از مطالعۀ تأریخ دیگران نیز
ِ
ِ
ستم مقاطعه نکرده ایم مغرور این به اصطالح تأریخ پنج هزار ساله می مانیم .این پنج هزار سال تأریخ را اگر در
دو جمله خالصه کنیم آن دو جمله همین است که یا ما بر سرزمین های دیگران تاخته ایم و ثروت های شان را به
یغما آورده ایم و یا دیگران برما تاخته اند و ما را مغلوب خود ساخته اند ولی ما از تاخت و تاز بر دیگران مغرور
نیاکان ما باشد پس تأریخ های ما نیز همین تأریخ بکُش و کُشته شو بوده
حق
ِ
گشته ایم مثل این که غلبه بر دیگران ِ
است و ما چنانکه امروز شخصیت های تأریخی را مطلق می سازیم در گذشته نیز همین کار را کرده ایم و بنا بر
این تأریخ پرست و شخصیت پرست شده ایم که اگر نمی شدیم می دانستیم که هر تأریخ و هر شخصیت تأریخی
مجموعه ای از خوبی ها و بدی هاست و تأریخ برای این نیست که ما برای خود شخصیت های مور ِد پرستش تدارک
رون مردم ما می جوشد .دیگران ممکن است آالپ
ببینیم .حاال هم اگر صلح می خواهیم این صلح از درون ما و از د ِ
صلح را برای ما بخوانند ولی آهنگش را ندارند.
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ما اگر صلح بیاریم صلح به ما حکم می کند که خود را از دست نگری دیگران نجات بدهیم و چه کسی می خواهد
زیر خود را از دست بدهد؟
بازار حاضر و مشتری سر به ِ
برادر خود صلح کرده نمی توانیم ولی از امریکا،
ما که در یک سرزمین استیم و با هم سرنوشت مشترک داریم با
ِ
روسیه ،چین ،ایران ،پاکستان و دیگران می خواهیم که مارا با همدیگر آشتی بدهند.
آالپ دیگر بس است ولی آهنگ صلح از سینه های ما باید بجوشد ،ما نخست باید سینه های بی کینه پیدا کنیم .سینۀ
ت
بی کینه به ما اجازه نمی دهد که خویشتن را با چرک دشمنی این و آن بیاالییم .اگر ما باهم بر مبنای ایثار و گذش ِ
متقابل صلح کنیم هیچ کس نمی تواند مارا با هم به جنگ بیندازد.
فاعتبروا یا اولی االبصار
برمنگهم 12فبروری 2016
م .ا .نگارگـر
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برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا را کلیک کنید
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