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 رسد؟یم نوایکودک ب نیبه داد ا یکس ایآ
 رسد؟یم نوایکودک ب نیبه داد ا یکس ایاست! آ یُگلستان سعد ینوایافغانستان امروز همان کودک ب

 

  

را  یکند که پادشاه یپادشاهان قصه م رتیس یعنیباب اول گلستان  دوم از و ستیب ت  یحکا در رازیش خیحضرت ش

 ینسانا ۀزهر نکهیندارد مگر ا یمرض عالج نیگفتند که ا شیبرا یونانیحاذق   بانیطب هولناک گرفته بود. یمرض

 . میبساز ونفریسلطان هما یرا فدا او ییزندگان شود و دایصفات پ نیبد

 و تندرفیآنان پذ پول دادند و یمادرش مقدار و به پدر . افتندیرا به همان صفات  ییروستا یکودک جستند و اریبس

 یبقا طرفرد به خا کیخون  ختنیداد که ر یفتو زین یقاض سلطان گردد. یفرزند  شان فدا ییدادند که زندگان تیارض

 است.  زیسلطان جا

 شد. داریصد رنج بود بر لبانش پد انگریکه ب یتبسم آسمان نگاه کرد و یسونداشت ب یاوری و اری چیکودک که ه

 گفت: و پادشاه کرد یسوب یکودک نگاه .دیاو پُرس از را لشیدل شد و رتیپادشاه که مواظب او بود از تبسمش گرفتار ح

رار ق ستمآدم طرف   یمرا به پول سودا کردند. وقت ییمادر  من زندگان پدر و یمادر  او استند ول و فرزند پدر یی"حام

به  هم یقاض اما ببخشند. توانند یپادشاهان م زیافراد را ن ییزندگان بََرد و یم یرا به محضر  قاض داد  خود ردیبگ

ردم که جهان نگاه ک ۀنندیآفر یبه سو نیا بر بنا ندیب یرا در هالک  من م منفعت  خود زیسلطان ن داد و یکشتن  من فتو

  ست؟یمورد  من چ او در ۀاراد

بعد  یکه چند دیگو یم یسعد .خواهم یمرگ  تو نم مت  یرا به ق خود یگفت من زندگان آورد و شماشک به چ پادشاه

 .افتیرا باز  ماجرا پادشاه صحت  خود نیا از

 است یدــعــس" یواـنـیـودک بـان کـمـه افغانستان هـم کـنـک یـر مــکـف نـم

 مختلف پُر یپول کشورها را از خود یها سهیک استمدارانیس مادر را دارند. مملکت حکم پدر و یبرا یاسیرهبران س

 ماند. تیمنا یافغانستان همچنان ب یوانیکودک ب یبستند ول یتیگوناگون امن یها مانیجهان پ ۀعمد یبا کشورها کردند و
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شد  داریخواب ب از ؟مون یبانک"تازه جناب  شد و ریسراز یشخص یها سهیبه ک یجهان ۀدالر ثروت جامع اردهایمل

مون تجاهل  یبانک یتوجه کنند. آقا زیافغانستان ن یبه ُرشد اقتصاد دیبا نیا افغانستان گفت که بعد از ۀندیو به نما

کودک  افغانستان همان  کنند و یغارت م رندیهم بگ را گرید یاردهایاگر مل نانیکه ا داندیخوب م و کند یعارفانه م

 که امروز است باز همان خواهد بود.  یینوایب

 .گشته اند اــاژده د وــخورده ان ارــم الحــه اصطــافغانستان ب ییاسیـران سـبـره

 از ار افغانستان کشور  ما در یاسیس شود. رهبران یاز سال ها قبل شروع م نوایکودک  ب نیا ز  یداستان درد انگ اما و

 یسرد ب روزگار جنگ آن شده بود که ما در یۀما نیا نگاه داشته بودند و طرف یسو ب نیبد یجهان جنگ نینخست

 . میعدم انسالک بود عضو فعّال جنبش و میمانده بود طرف

آخر  یاست که آنان در سال ها نید همرا نبخش آن ملت هرگز دیخلق که شا کیدموکرات اشتباه حزب نیتر رگبز

  ساختند. نیآن روزگار سنگ یافغانستان را به نفع اتحاد شورو ییخارج استیس ۀسرد کف جنگ

َرد ا چشم اعتنا به  یوشور منابع دولت ُجز نانیا و زبون ساخته بود کیولوژیدیتعصب ا یحزب را نوع نیچون خ 

اال افتاد با تبختر شانه ب یم گرید زیحسب تصادف چشم شان به چ بر اگر و کردند ینم باز گرید نگارش چیه یسو

 "ساخاروف"نه  گر است و زمیالیماست عامل امپر ضد که بر هر نیا بر بنا است و یطبقات ۀانداختند که مبارز یم

 :ودگفته ب دهشتا ۀده لیاوا در او دست داده بود.ب جهان( من و )کشورکتاب  در را یدولت یدار هیسرماروشن سقوط  ریتصو

" اما او خوب ی"ارباب کشور که تو خوانده اند یشورو ۀگوش هموطن ساد خوب در یلیخ ویراد جاهیعال ندگان  یگو" 

زره  یمشک یها نیموزیداخل ل عصر در که صبح و استند یکشور کسان ییقیفهمد که اربابان حق یهم خوب م یلیخ و

بزرگش چه  که پدر خاطر دارد به او آمدند. رفت و قدغن است در ُمرده که ورود به آنها یها ابانیدر طول خ دار

تحت  او تماماً به دولت وابسته است و امروزه سرنوشت  شخص داندکهیم او جدا افتاده، خود کوالک بودن گونه از

دخترش  یراب ای وا پسر یکه بتواند برا کایسند سیرئ مسکن، ونیکمس سیرئ ک،ینزد دور و اد رهبرانیانق و الیاست

کند پل یبر  او م که دور و .ک. گ. ب یها نیخبر چ اریاخت در دیشا زین نه و ای کندپا  دست و ییجا در باغ  کودکان

 .دارد قرار

 نیبه ا سازد. یصندوق رها م درآن مشخص شده است  در یرا که نام منحصر به فرد یأر ۀهنگام  انتخابات، او ورق

تواند احساس  ینم او است. کننده ریتحق یاسیس از لحاظ "انتخابات بدون انتخاب" نفهمد که چه گونه تواند ینم او بیترت

 رندیگ یم یرا به باز او .داردیروا م نیتوه یطبع آدم مناعت و میسل فات پُر طمطراق به عقلیتشر نیچه گونه ا نکند

ابوالفضل  ۀساخاروف کشور  من وجهان ترجم) ".زند یرا گول م او خود کند. یتا زندگ نهد یگردن م یباز نیبه ا او و

 (39خدا بخش ص 

 ییخارج استیس ۀنداشت کف یزمان ۀندان فاصلچتا زوال خود  یکه شورو یخلق در هنگام کیحزب دموکرات یآر

 ابر قدرت ها ساخت. ۀدیچیپ مغلق و یرقابت ها ۀرا وارد معرک ما و نیسنگ یکشور را به نفع اتحاد شورو

 رقابت ۀافغانستان به معرک و ببازد یغرب یکشور ها یرا برا دانیزوال م حال در یبود که اتحاد شورو یعیطب اریبس

 بدل شود.  زین گانیهمسا
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 کایرفته است. در امر انیما از م ییخارج استیکه عمالً استقالل س میتلخ قرار دار تیواقع کی برابر امروز ما در

 از و ددان یم "اوباما"خود  ییاسیس بیرق شکست هیروس ینستان را به سودولت افغا ۀبالقو لیتما "نیجان مک" یآقا

 گ مابزر یکایکه امر میهمان گوسفند است رایز میبساز کایامر یرا تابع تقاضا خود ییخارج که روابط خواهد یما م

را تا  عساکر خود "اوباما" بمالد.  ق" دارد که کارد بر حلق ماــــــ"ح کامالً  نکیا است و دهیرا از چنگال گرگ رهان

را به دست گرفتند جنگ  کایزمام امور امر خواهانیمهوراگر خدا ناخواسته ج و داردیافغانستان نگاه م در 2017سال 

 کنند.  یم دیرا مسلماً تشد

 یایتا به خاطر هوس اح دهد یم یپرورش نظامرا داعش  ما ۀکودکان شش، هفت سال . میخود بنال ما زود از کدام درد

 خود بجنگند.  وطن خود با هموطنان در یاسالم خالفت

 ام یبرا یمل به نام دولت وحدت کایکه امر ی. آشردیگ یم میما تصم ۀندیآ ورددر م .یآ ا س. .یآ ۀبا مشور زیطالب ن

 . ستین یدنیبدبختانه چش ،پُخت

که خربوزه  نینصرالد مال خالصه ما همانند است و دهیدوره اش به سر رس بود یناظر اعمال حکومت م دیشورا که با

 ش گفت:یگذشت برا یراه م از یکه تصادف یبیطب خورد یعسل را باهم م و

 سازند."  یتا را باهم مخور که نم دو نی"ا

 ند.آورد نشیرا بر بال بیهمان طب سخت دل درد شد. یچند ساعت بعد به راست به خوردن ادامه داد.  اعتنا نکرد و  مال

 سازند!"  یتا باهم نم دو نینگفتمت که ا" گفت: بیطب

 . شندمرا بک خواهند یم و تا باهم ساخته اند دو نی"به دادم برس که ا مال گفت:

شود که همه با هم  یمعلوم م نیناسازگار را با هم خورده است چن یهمه غذا ها نیافغانستان ا ینوایب حاال که کودک

 ُکشند.  یمرا  نوایکودک ب ساخته اند و

بکند.  یکار و دیبرون آ بیاز غ یممکن است دست ایهر سو به سنگ خورده است آ ما در یها دیام ۀشیاکنون که ش

 :دلیبه قول ب

 دلم، داغم دردم، سرشکم، ناله ام، سوز   غمم،

 ر  عشقمـجوه ایَعَرض ُگل کرده ام  دانم ینم

را  قاشق چشمش ۀنه با دست و داد یبا قاشق عسل به دهنش م یکه نه کس ریفّعال به خ طرف و یآن افغانستان ب ادی 

 !تو به داد  دلم خدا برسد یرس ینم چکاند. یرا م طال که گوش ما ۀگوشوار نیا از زاریب .دیکش یم

 رنگهم نگارگبر م 2015وم نومبر وشنبه دد روز

 

 


