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 "یاد باد! روزگارانآن  باد "یاد
 

از همین خبرها می گویند ب در خبرها آمده است که هند برای گرفتن کنترول ترافیک میدان هوایی کابل آماده است و

 .آی .سا ملی افغانستان با آی. که امنیت ءپاکستان تفاهم نامۀ همکاری متقابل امضا

دو  هر خواندم، را خبر دو هر این من وقتی و کرد خود گفتم: با اشک یافتم و از را پُر کاسۀ چشمم

 

 
 

 "یاد باد! روزگارانآن  "یاد باد

 عدم انسالک بود و ما عضو فعّال جنبشر فقی کروزگارانی که همین کشور گاران را می گویم؟ دانید کدام روز می 

راه  چهار پا آنقدر ذلیل نشده بود که بر سر کودک بی دست و مانند داشت واعتباری  خود آبی و در جهان در حد

 داد بزند: بایستد و

 او بو بو بیا امی بینی مره خو پاک کو!" "

ب چه گرد آلود فقر بودند اما همت شان ننگ داشت که به آ اگر رهبرانی داشتیم که سرشار از غرور ملی بودند و

اطالعاتی  سازمان های امنیتی و کردند، دل فیک هوایی میدان را خود کنترول میچشمۀ خورشید دامن تر کنند. ترا

 دیگران افتاد. رقبای استفاده جو خود چند تاکنون ناگهان همه چیز شان به دس را برای کسی باز نمی کردند و خود

یند وارد می نما برای مامسلح را ما ساخته نیست آن چند  نیز از سرحداتچون دیگر کنترول  را مسلح می کنند و نفر

منطقۀ پشتون نشین برادران هزاره را گروگان می  مارا خوب تشخیص کرده اند در آنان که نقاط تشنج زای کشور و

 دمانن پالیز می گذارند و  انند. یک جا برای ما یک َمتَرَسکرا از خطرهای خیالی می ترس ُمرده ها ما مادر گیرند و

و برای ما با خود دشمنان  زنند آل بترساند برای ما از داعش گپ می ا از مادرر خود وکمادری که طفل گریان

 ای بسیار ُکلی است که هیچ کس مردم مقوله زکه جهان با اشباح می جنگد. تروریمشترک می آفرینند. سال ها شد 

ها می رود موتر پارکینگ مثال وقتی مردی در رما بیچاره ها مشخص بسازد. به طومیدان نمی شود که آنرا برای 

آنگاه یک آقای دیگر پیدا می  د واز میان می بر جای غلط استند در وقت غلط و را با چند بیچارۀ دیگر که در خود

 شود که ما این کار را کردیم بر چند نتیجه باید مکث کرد. 

 نتیجۀ نخست اینکه آقای انتحار کننده یک تروریست است. 

 تمویل می کند یک سازمان تروریستی است.  دوم سازمانی که آنرا تجهیز و
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ست مثل یک شکارچی که با کدام رد قصدش ُکشتن به طور عام است. درنظر ندا سوم اینکه او شخصی خاص را در

راین ب بنا د. این مرد شکارچیی انسان است ومجموع لذت می بر پرندگان در ُکشتار پرندۀ خاص دشمنی ندارد ولی از

خاص هم نیست پس سازمان یا  رف بهانه است. او در پی کدام هدفآیین برایش ص دین و وبا انسان دشمنی دارد 

 او نیز تروریست است.حمایتگر  کننده و گروه تجهیز

 پشتون داخل نیز با جدایی طلبان در خود با هند دشمنی دارد و سرحداتمشخص دارد. در خارج از  پاکستان دو دشمن

فته خان گر ر از خان عبدالغفارپناهگاه این عناص خواهند و میرا کامل از پاکستان بلوچ که خود مختاری یا جدایی  و

 ودخ دو دشمن استفاده از فقرۀ دشمن مشترک هر اکنون با مکارگی و ران افغانستان بوده است وگدی تا اجمل خټک و

ر می غنډی خی پنجابی بر نخانا کند یعنی تاریخ دوستان ما بوده اند به دشمنان ما نیز بدل می را که اتفاقاً در سیر

دو مملکت میداند  را دشمن هر خود طالبان جان نثاری های مارا تماشا می کنند. اما آیا خود نیز طالبان ما و نشینند و

 شان مبارزه می کند؟ هرگز نه.  بر ضد و

خود  راضی شویم و د یعنی مارا به مرگ می گیرند تا به تبسوی مرز نیز می شو در آن تفاهم نامه صحبت از دو

  هر دو سوی خط دیورند است. آیا هنوز هم برای من حق نمی دهید که بگویم: سرحدرار کنیم که این اق

 "یاد باد! روزگارانآن  یاد باد"

ود اما کشور خود ب حیثیت نگاهبان وقار و شیر در سازمان ملل نشسته بود و واک مانندژیک تنها استاد عبدالرحمان پ

مانده است که لقمه را دیگران به جای ما بجوند. ما دیگر در  فقط همین قدر را باخته اند و ها همه چیز امروز افغان

 جهان مصداق واقعیی شعر عالمه اقبال گردیده ایم که:
 

 ژنده پوش است مسلمان فاقه مست و
 روش است ـدر خــفعلش جبرئیل ان ز

 مـزیـریـبیــــــا طـــــرح دگــر ملت ب
 ملت جهان را باِر دوش استکه این 

 

ا پیادۀ شطرنج دیگران ر ل شدیم ولی اکنون می رویم که نقشگدا بودیم، پس از ملیارد ها پول جهان به گدای سامره بد

توانند  ما یک تن را نمی راینک صد سیاستمدا نیز اختیار کنیم. بیجا نگفته اند که یک سر صد سر را اداره می کند و

  حکم بر ستاره می کنند. فلک و مغرور استند که ناز بر اداره کنند ولی چنان متکبر و

 "یاد باد! روزگارانآن  "یاد باد

 فاعتبروا یا اولی االبصار
 رمیالدی برمنگهم نگارگ 2015می  20

 

 
 

 


