
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

3 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 28/12/2018          غالم حضرت

 
 

 این یک امر بسیار عجیب و غیر منتظره نیست

 

 :نیست که مثالا  بینانه این یک امر بسیار عجیب و غیر منتظره و غیر واقعبلی 

و  اینطرف مشدۀ ملِک قریه،گشمول چند جوان با تجربه و نیرومنِد محله به دنبال یک مثالا خِر به اعضای یک فامیل 

جوی، یک کودک کودن و کم ِسِن عضو این و  ردند و بعد از ساعت ها جستگآنطرف با عجله و با ذوق خاص می 

ن حدس این کودک صحیح از آب ممک مشده در فالن جا تشریف دارد.گوید که احتماالا خِر گران بگفامیل به جستجو 

ردید و احتماالا گران خواهد گجو و  در آید و ممکن غلط اّما نظریۀ این کودک باعث تحرِک حس کنجکاوانۀ سایِر جست

ردید که البته در صورت عدم گجو و پیدا نمودن خِر بیچاره خواهد و  حدس این کودک منجر به ثمر دادن جست

وجه سزاوار سرزنش نخواهد بود و چه بسا چند لحظه با هم خواهند خندید که البته این کودک کودن به هیچ مؤفقیت، 

ساالن و گدر صورت درست بودن حدِس این کودک، نه خود کودک توقع نوازش و تحسین خواهد داشت و نه بزر

این است که د نمود، مهم این است که خر پیدا شود و مهم نوقت خود را به تحسین کودک ضایع خواه ،روهگجواناِن 

 .در عدم توفیق یافتنش، اجماعِ نظر ایجاد شود

 :نظر میرسد و پذیرفتن آن ثقیلتربه که خواهید خواند یک کمی ثقیل  عرض مختصری

در عرض و طول و ژرفای دو صد سال بر منطقۀ پیرامونی ما و حتی کشور ما تسلط  برتانیهدر این شکی نیست که 

 .ر مرئي داشته و حتی داردمستقیم و غیر مستقیم و مرئي و غی

ع راه انداخت تا از پیشرفت سریبه نام انقالب اکتوبر در سرزمین روس به به زعم خودش شیرین( ) یک بالی شیرین

با درستی و نادرستی و حقانیت و عدم حقانیت تفکر اکتوبری کار نداریم فقط می  و همه جانبۀ ملت روس بکاهد.

  رفته شد.گیری از تشهیِر پدیدۀ اکتوبر نیز تدابیِر مقتضی روی دست به خاطر جلوگویم که گخواهم ب

یک ژیخاطر تحکیم مواضع ستراتبه رفت و گانوی قرار تکشور ما منحیث یک دیوار حائل بین شوروی و هند بر

  ذاشت و آنرا پاکستان نامید.گاز بدنۀ هند  یدر رحِم بخش را خویش، نطفۀ خویش

از اهمیت بسزای  برتانیه و آرزوها و نقشه های شدن آمال ِاه عملیگامروز منحیث پای پاکستان از روز تولد تا به

  باشد. برخوردار می
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 :ذاشته شدگین بر دوش پاکستان گموریت بسیار سنأدو م

 ا امریکا أیک م موریتش در یک فضا و ساحۀ بسیار وسیع در زیر بال و پر قدرت های بزرگ غربی )عمدتا

رفت که پروژۀ رویاروئی با تهاجم شوروی و دفع این تهاجم یکی از این پروژه های و انگلیس( انجام می گ

  باشد. مشترک بود البته در کنار آن، مهار هند و چین نیز قابل یاد آوری می

  مأموریت دووم و بسیار حساس و مهم پاکستان بَردگی و غالمی و خدمت مشخص و علیحده فقط و فقط

موریت هیچ قدرت غربی أر گرفته شده که در انجام و چگونگی و اهداف این مدر نظ ستانبرای منافع انگل

حوزۀ این مأموریت فعالا  شود،  گونه مشارکت ندارد و نه هم اجازۀ مشارکت به دیگران داده می دیگر هیچ

  است.افغانستان  ،فقط و فقط همین کشور ما

کشید و  از فرط خوشی پر برتانیه شد،  افغانستان ما که طالب مؤفق به استیال و اشغال کشور بیست سال پیش زمانی

البته ناجوانمردی از )برتانیه ردید، امریکا به نقشۀ شوم و ناجوانمردانۀ گمصروف عملی نمودن برنامه های بعدی 

طالب، ) مرکگمور صاحب أمخصوص خودش، دست م پی برد و با کشیدن نقشۀ جنس قمار بازان و دزدان دریائي(

را از سرزمین ما کوتاه نمود که نیاز به تشریح سناریوهای بعدی نیست و همۀ ما شاهد آن بودیم  لیس(گانپیاده نظام 

 .و هستیم

 :ادامۀ قصۀ تلخ

 باشد باز هم آرام نه نشسته و به راه انداختِن بازی های بسیار پیچیده و مرموز میبه که استاد و متخصص  ستانلگان

کمۀ پروژۀ نوین و بسیار خطرناک را فشار داد و اینک با د  و جسارت تام(  ستأخیگ  این بار با لجاجت و ) بازی خود

امریکا ) قبوالندن کمیشِن بیست و یک فیصدی به همکار چینی خود، به راندن و پریدِن آرزوهای برادر ناتنی خویش

 .ردیدهگبه مؤفقیت خویش ا میدوارتر  جان(

را فقط تعقل و تفکر می  شاه و فرمانده و معبود و معشوق خویشبسیاری از ما خدا و  ر غیر از این است پسگا

 :پنداریم بناا 

یک سؤال  بزنیم و فقط گرا یافته و به این عقل نازنین خود زن ن عقوِل خویشودرس و شمارۀ تلفآدفعه  بیائید فقط یک

 :بسیار ساده مطرح کنیم و از ایشان بپرسیم

 !جناب اقای تعقل یا عقل یا فکر یا اغای گل

بمب اتوم دارد ولی برق ندارد، با یک دنیا مشکالت عدیده  مربوط به جهان سووم، ) اینجا در کوچۀ ما یک نفر است}

زند که والی و رئیس امنیۀ شهر ما از دستش احساس نا آرامی و حتی  می یاّما دست به کار های باشد( مواجه می

 .احساس ضعف می کند

 ل جان! گغاآ

ا بفرمائید رمِز   {چ و بدماش و بی پدر و بی مادر در چیست؟ـ  ل جسارت این کاکۀ پایلطفا

 جواب خواهیم شنید، عجیب سؤال پیش پا افتاده،

کسیکه پدر خوانده اش دو صد سال څارنوال و سناتور بوده و هست و والی و رئیس امنیه نیز با مشورت وی مقرر 

 .شته باشدشود چرا نباید جرئِت این بدماشی های مزدورانه را ندا می
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می پذیرد که پاکستان با این قیافۀ قریح و ریش و لباس چرکینش در مقابل دفتر کار شاِه ن را هر حال، عقل سلیم اینبه 

وان عنبه ر گر و قدرت دیگذارد ااَِل اینکه یک شاِه دیگونه حرکات جسورانه و حتی دشمنانه به نمایش بگزمانه این

 .ه باشدپشتیباِن مطمئن در عقبش قرار نداشت

 شت ابرهای تیره و تار چیست؟گاّما چارۀ بیرون رفت از این حالت رقت بار و رفع ترس باز

 .نمیدانیم

 :فتگاز یک کودک کودن شنیدم که 

یر در بازی های پلیِد پریروز و دیروز و امروز یعنی متشکل از خلقی و گصد نفر از اشخاص م سن و با تجربه و در

با زور و با جسارت   . . و افغان ملتی و ستمی و پشتون و تاجک و هزاره و ازبک و.پرچمی و شعله ای و اخوانی 

داخل   ،پرور هند اؤ گشمول کشور به ر جهان و کشور های همسایه گو یا با اجازِت سفرای پنج کشور استعمار

 ردهمآئی مشترکگسفارت شان شده و فقط از آنها خواهان لیست فرمایشات شان شود و در صورت امکان یک جلسه و 

ور حضو ساده سهم هر کدام شان ) یر در معضلۀ ما، تدارک ببینند و با یک تسویۀ دهاتیگبا سفرای کشور های در

مفید( مشخص کنند و یک فورمول معقول را اجراج کند که منافع مشروع همه کشور های دیدخل در آن مشخص و 

 .تضمین شود ءدر حضور تمام سفرا ها نیز ی افغانگتأمین امنیت جانی و اقتصادی و فرهن

 :عنوان اظهار درد دلبه در آخر 

 .ها شریف ترین موجودات روی زمین اند، البته همه مظلومان جهان شریف اند افغان

زمایش دقیق کیفیِت دوستی ورزیدِن همه ایزم آالبراتوار  ها در این است که منحیث متصدی اّما رمز شرافت افغان

ین ترین تاوان معامالِت بشری گای وظیفه نموده هر چند این وظیفه توأم بود و است با تقبل سنایف های متمدن جهان،

 .امروزی جهان

 

 

 

 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن
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