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 تدعوی مرداِن این عصرانفعالی بیش نیس

 شیر می ُغرند وچون وا میرسی بزغاله اند

 ()بیدل

 

 !غروِر کاذب سبِب خجلِت الفزنان میشود

 
جنگد وبیش ازیک ونیم ملیون افغان را بُِکشد روزگاری بود که رژیم شوروی برافغانستان تاخت وپیش ازاینکه ده سال ب

بریژنف مرِد شماره یک نظام شوروی الف زده بود که ما درظرِف یک ماه کاِر افغانستان و اشرار را یکسره می کنیم 
 :ازپیرهرات حضرت خواجه عبدهللا انصاری)رح(نقل قول کرده بودم وآن نقل قول این بود یدرنگارش ومن

 

 «ازد؛با درویشانش دراندازد!آنرا که خدای براند»

شوروی کارش  -خدای بزرگ غروِر کاذبِ بریزنف را با صبوری ومقاومت درویشان افغانستان درانداخت وجنگ افغان 
ازیک ماه ودوماه به ده سال کشید وباالخره ُگرباُچف آنرا زخم خون چکان خواند وراه خودگرفت ورفت.این عجیب 

ی دارندونیروی خودرا بیش ازحد بزرگ وطرِف خودرا گیاهی ضعیف می پندارند. نیست که ابرقدرتهاغروِرابرقدرت
امریکا نیزبرا افغانستان تاخت ورزیِم طالبان را برانداخت ولی ازیک نکتهٔ بسیارظریف غافل بود که افغانها خود مخالِف 

ده سال شد که با بخِش کوچک طالبان بودند وبه اصطالح شری رخ داد که خیر افغانها بود اما درهرصورت امریکا هژ
افغانها میجنگد ودرهژده سال توفیق نیافته است که خودرا از جنجال طالبان خالص کند وُمشتی زده وبه لگدی گیرآمده 
است وجناب دونالد ترمپ خود آنرا مسخره میداند ولی می ُغَرد که میتواند درظرِف ده روزده ملیون را بُِکشد وافغانستان 

من نخست قضیه را ازیک زاویهٔ دیگر می بینم.امریکا درجریان جنگ عمومی دوم بم اتوم را .کندبودنا نقشهاز را
درهیروشیما وناگاساکی تجربه کرد وندامت ازآن عمل هنوز بروجدان اجتماعی امریکاسنگینی میکند. امریکا بدون شک 

م وافغانستان شکست خورده است وسیاستش یک قدرِت بزرِگ جهانی است اما نباید ازیاد ببرد که درکوریا؛ ویتنا
درافغانستان به قدری ناکام بوده است که حتی رهبران خود برگزیده اش برای افغانستان به مخالفش بدل شده اند.من 
برحال ملِت بزرگی چون امریکاازاین جهت ابراِزتأسف میکنم که مردی خام وکامالً غافل ازجهان وسیاسِت جهان یعنی 

رابه رهبری برگزیده است که نه نتها درداخل امریکا به نمایندگاِن منتخِب مردم خودکه مخالف سیاست های دونالد ترمپ 
تبعیض طلبانهٔ او استند میگوید که به کشور های محل تولد خود برگردید بلکه درخارج ازمرزهای کشوِرخود نیز 

وحال آن که نه این کار درحد تواِن اواست ونه جهان  کشورهای دیگر را تهدید میکند که ازنقشهٔ جهان نابوِد شان میکند
به او این اجازه را میدهد. افغانها دیده اند که امریکا به نام نابود کردن داعش درکشوِر شان مادربم های خودرا انداخت 

و تروریست ولی داعش هنوز درافغانستان پا برجای مانده است و اینک امریکا عاجزانه از طالب استمداد می کند که جل
هارا بگیرد . ازسوی دیگران جنراالن وسیاستمداران بزرگ امریکا اعتراف کرده اند که عدم پیروزی امریکا درنبرد با 
طالبان دورویی های پاکستان است.اگرامریکا قدرت دارد برود وپاکستان را یک گوشمالی ساده بدهد ولی به جای این 

منداست که خون ازبروت هایش می چکد وتبر نیروی اتومی را نیز به دست کارمیپندارد که پاکستان همان قصاب نیرو
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دارد اما بیهوده گرفتاِر این خیال خام شده است که افغانستان همان بقاِل ضعیف است که با یک َپتَکهٔ امریکاادِب کالم به 
را می ُکشد وبه اصطالح خاِک یکسو به اصطالح تنباِن خودرا چتل می کند. اگردونالدترمپ درده روز ده ملیون افغان 

شان را به توبره میکشد او نمیداند که همه مردم با بم های هوایی او نمی میرند چنانکه با بمباران های ده ساله روس ها 
وهژده ساله امریکانمرده اند وچنانکه مادربم های امریکا کاری درخور توجه برضد داعش نکرد پس امریکا برای این 

را باید بفرستد وطبیعی است که در برابر ده ملیون افغان کم از کم یک ملیون امریکایی نیز ُکشته  کشتار عساکر خود
میشود؛بنابراین همانطور که بیدل گفته است دعوای دونالد ترمپ انفعالی بیش نیست واین بزغاله بیهوده شیر می ُغرد 

گوید که دنیا ضعیف ُکش است وتا ُکشته نشده اند باید واین شیر غریدنها به اعتماددیگر ملتها صدمه میزند وبه آنان می
خودرا قوی سازند وبازار رقابت های اتومی را تازه میکند.من نمیتوانم ازابرازتأسف به حال ملت بزرگ امریکا با 

ر قدرت خودراری کنم ََ  . گزینش چنین مردی به مقام رهبری یک اََب
 

 .فاعتبروا یا اولی االبصار
 ۲۰۱۹جوالی ۲۳نگارگر
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