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 دعوی مرداِن این عصرانفعالی بیش نیست
  

 اند  بزغاله  چون وا میرسی  و  ُغرند  می  شیر
 

 )بیدل(
 
 
 

 !غروِر کاذب سبِب خجلِت الفزنان میشود
 

افغان  نیم ملیون یک و بیش از اینکه ده سال بجنگد و پیش از افغانستان تاخت و روزگاری بود که رژیم شوروی بر

ظرِف یک ماه کاِر افغانستان و اشرار را  را بُِکشد بریژنف مرِد شماره یک نظام شوروی الف زده بود که ما در

آن نقل  نقل قول کرده بودم و )رح( عبدهللا انصاریهرات حضرت خواجه  پیر از نگارشی من در یکسره می کنیم و

 :قول این بود

مقاومت  نف را با صبوری وژخدای بزرگ غروِر کاذِب بری« با درویشانش دراندازد! را که خدای براندازد؛ آن»

ف رباچُ باالخره گُ  ماه به ده سال کشید و دو یک ماه و شوروی کارش از -جنگ افغان  درویشان افغانستان درانداخت و

 رفت. گرفت و راه خود را زخم خون چکان خواند و آن

 را گیاهی طرِف خود حد بزرگ و را بیش از نیروی خود و قدرتی دارند ابر غرورِ  ها قدرت این عجیب نیست که ابر

 ضعیف می پندارند. 

ها  نغافل بود که افغا ظریف یک نکته  بسیار انداخت ولی از یِم طالبان را برژر افغانستان تاخت و بر امریکا نیز

هرصورت امریکا هژده سال شد که  به اصطالح شری رخ داد که خیر افغانها بود اما در خود مخالِف طالبان بودند و

شتی مُ  را از جنجال طالبان خالص کند و هژده سال توفیق نیافته است که خود در جنگد و با بخِش کوچک افغانها می

ظرِف ده  تواند در را مسخره میداند ولی می ُغَرد که می ناب دونالد ترمپ خود آنج به لگدی گیرآمده است و زده و

 .افغانستان را از نقشه نابود کند ده ملیون را بُِکشد و روز

 هیروشیما و جریان جنگ عمومی دوم بم اتوم را در امریکا در یک زاویه  دیگر می بینم. من نخست قضیه را از

کند. امریکا بدون شک یک  سنگینی می وجدان اجتماعی امریکا آن عمل هنوز بر از ندامت ناگاساکی تجربه کرد و
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انستان به افغ سیاستش در افغانستان شکست خورده است و کوریا؛ ویتنام و که در یاد ببرد قدرِت بزرِگ جهانی است اما نباید از

 مخالفش بدل شده اند.قدری ناکام بوده است که حتی رهبران خود برگزیده اش برای افغانستان به 

سیاسِت جهان یعنی  جهان و کامالً غافل از تأسف میکنم که مردی خام و این جهت ابرازِ  از حال ملِت بزرگی چون امریکا من بر

که مخالف سیاست های  داخل امریکا به نمایندگاِن منتخِب مردم خود ها درنبه رهبری برگزیده است که نه ت دونالد ترمپ را

های خود نیز کشور مرزهای کشورِ  خارج از ه  او استند میگوید که به کشورهای محل تولد خود برگردید بلکه درتبعیض طلبان

نه جهان به او این  است و حد تواِن او حال آن که نه این کار در کند و نقشه  جهان نابوِد شان می دیگر را تهدید میکند که از

را انداخت ولی داعش  بم های خود کشوِر شان مادر ریکا به نام نابود کردن داعش درها دیده اند که ام افغان اجازه را میدهد. 

 را بگیرد. از افغانستان پا برجای مانده است و اینک امریکا عاجزانه از طالب استمداد می کند که جلو تروریست ها هنوز در

های  رویی نبرد با طالبان دو م پیروزی امریکا درسیاستمداران بزرگ امریکا اعتراف کرده اند که عد ن جنراالن وآ سوی دیگر

تان پندارد که پاکس می پاکستان را یک گوشمالی ساده بدهد ولی به جای این کار امریکا قدرت دارد برود و اگر پاکستان است.

گرفتاِر این تبر نیروی اتومی را نیز به دست دارد اما بیهوده  بروت هایش می چکد و است که خون از همان قصاب نیرومند

ا ر ادِب کالم به یکسو به اصطالح تنباِن خود خیال خام شده است که افغانستان همان بقاِل ضعیف است که با یک پَتَکه  امریکا

اند د کشد او نمی به اصطالح خاِک شان را به توبره می ده روز ده ملیون افغان را می ُکشد و ترمپ در دونالد چتل می کند. اگر

چنانکه  نمرده اند و هژده ساله امریکا با بم های هوایی او نمی میرند چنانکه با بمباران های ده ساله روس ها وکه همه مردم 

بیعی ط ضد داعش نکرد پس امریکا برای این کشتار عساکر خود را باید بفرستد و خور توجه بر بم های امریکا کاری در مادر

عوای این همانطور که بیدل گفته است د بر بنا ملیون امریکایی نیز کُشته میشود؛ است که در برابر ده ملیون افغان کم از کم یک

به  د وها صدمه میزن دیگر ملت این شیر غریدنها به اعتماد این بزغاله بیهوده شیر می ُغرد و دونالد ترمپ انفعالی بیش نیست و

  بازار رقابت های اتومی را تازه میکند. قوی سازند و را تا ُکشته نشده اند باید خود آنان میگوید که دنیا ضعیف ُکش است و

  .اری کنمدتأسف به حال ملت بزرگ امریکا با گزینش چنین مردی به مقام رهبری یک اَبَر قدرت خود ابراز توانم از من نمی

 .فاعتبروا یا اولی االبصار
 برمنگهم 2019جوالی 2۳نگارگر
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  تذکر: 
را مطالعه کنند، میتوانند با اجرای  ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند سرودههرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 

 رهنمائی شوند. عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان بر ی"کلیک"
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