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 دارند؟ ختنیر یبرا یخرم صاحب هم اشک
 

رای ریختن خرم صاحبی که بعد از وداع با وزارت اطالعات و فرهنگ از صحنه های علنی دُور بودند و اشکی هم  ب
بر مزارهزاران هزار قربانی  اطفال معصوم و جوان و پیر  و مرد و زن  وطن نداشته و در خفا در همان حلقهٔ 

با درک تحرک جناب اشرف غنی  و تخمر پاکستانی های  آزمون  شده  و نیز  با یک  –حلزونی شان غنوده بودند 
ید  چنین  قلم پردازی تا  با  –از خواب  پریدند   -لی امریکا حرکت  لزومی  راه گنجشکک باز شدهٔ   ٰرئیس جمهور فع

 کنند  و دَر و دیوار را بکوبند !
 

نظر یات  و نوشته های خوش  بینانهٔ  و  واقعیت  نگرانهٔ   -مگر چه می شد که جناب شان  قبل  ازین  تَخُمر و نوشته !
 ستاد ظریف امین یار استاد پوهنتو کابل  را تحت  عنوان :هم وطنان مدبر و با دانش  خود  و منجمله  نوشتهٔ اخیر  ا

 
 / ۲۰۱۷آگست  ۲۴ -کیست؟  / افغان جرمن آنالین   دبزانو در آوردن پاکستان محصول دانش و عملکر/  
 
یک  سر بکابل    تشریف   -با بر آمدن از لباس بستر خواب و با پذیرفتن  محضاً هللِ  مسئولیت  ملی  –قرائت کرده  

منحیث  بازوی استوار و بی شایبه  و صادقانهٔ  دولتیکه  سعی دارد دال را لگد مال کند همکاری میکردند؟ و اما    برده
 معلوم میشود که جناب شان حتی : 

 
افغانیت و رشادت  شهید  وزیر اکبر خان  با همدلی  بیشتر از    1۸۴2 -1۸۳۸متأسفانه   از دروس طغیان  سنوات 

د  و متفق الرأی  و هم سنگر  ملی  ایشان  و با  ملتی  که  زن  و مردش  بدون استثنأ  در سرما  نفر زعیم  متح 1۰۰
تا دندان  مسلح  نظامی انگلیس / از کابل تا جالل آباد / پشته ها   1۶۵۵۰ترین  ایام زمستان  از قتل عام  و کشتار  

خود  درکانهٔ  خود ! بعد از تفصیل  سه صفحه ای  خبری ندارند  ورنه  از زیر لحاف  گرم  و  با شرح   –ساختند 
 طرز دید  شخصی و یا ممکن .....؟  نتیجتاً چنین نمی فرمودند که :

  
اظهارات دونالد ترمپ و معاونش مایک پنس را که ستراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان را بیان مینمایند در 

شده،   یک کشور پارچه پارچه به   گرفت که امریکا میخواهد افغانستانرابطه به آن مطالعه نماییم آیا نتیجه نخواهیم 
  شکار مخالفین  به زمینی که امریکا در آن  شود؟ سر تمام عیار تبدیل  سرزمین بی قانون، خالصه یک یاغستان 

طقه، که کشور های من  منطقوی اش را دنبال میکند. روشن است مصروف بوده؛ ازآنجا اهداف ستراتیژیک   خود
  به دفاع خواهند  واز خود  گونه حضور امریکا را برای خود خطر میپندارند آرام نخواهند نشست  این  که  آنهایی

 پیش برده خواهد  در افغانستان به شان نه؛ بلکه  پرداخت؛ اما طبیعی است که جنگ شان با امریکا در قلمرو خود
 .کرد که آیندهء افغانستان در روشنی ستراتیژی جدید امریکا خیلی تاریک است  توان پیشبینی در نتیجه میو  شد
 

امید وارم    که  عبرت نما !/. اکتفا میکنمدرس درین جا  برای جلوگیری از طول کالم  به یکی  دو  مثال کوچک / 
  :به آن توجه فرمایندو دوستان  شان    جناب خرم 

 
  دوستم  نزد م چند روزی ن در مسکو بودم برای تفریح رخصتی با فامیلانستاغکه عضو سفارت اف 1۹۶۵در سال  

  برلین غرب  به برلین غربی رفتم و همه میدانند که  / که تا حال همانجا سکونت دارند / محترم دوکتور احمدشاه فرهاد
  .بود // مزکز دولت المان دیموکراتیک بین آلمان شرق و پهلوی برلین شرق یک شهر محاصره شده در

روزی دوستم چند مجلهٔ منتشرٔه آلمان غرب را با تحفی  گرفته و با هم  غازم برلین شرق شدیم.  چون ما پاسپورت و 
ویزهٔ سیاسی داشتیم  ما نند آغای فرهاد تالشی نشدیم  یعنی که مجالت و تحف دوستم را  سالماً به آنجا بردیم و بدوکانی 
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قی دوست دیرینهٔ آغای فرهاد بود. بگرفتن تحف و مخصوصاً مجالت غربی مارا برد که جوان دوکاندار آلمان شر
جوان آلمانی را تشویق کرد تا  با من بروسی  –آلمانی نمیدانستم  -بسیار خوش شد و من که جز به انگلسی و روسی 

پرسیده  بود که  از دوستم   –اما بعد از رد و بدل کردن چند جمله  –که در مکتب خوانده بود و میدانست حرف بزند 
رو بمن کرده و به آلمانی بمن گفت /  –من  واقعاً دوست  قابل اعتماد آغای فرهاد هستم و او برایش اطمینان داده بود 

با من  به  ماد میدانم  پس خواهش میکنم یک  کلمه  تالبته با ترجمانی آغای  فرهاد/  که چون شما افغانها را دوست با اع
ا  در مکتب  روسی خوانده ام و اما هیچ پدر و مادر آلمانی به فرزندان خود اجازه نمیداد و روسی حرف نزنید!!  م

  نداده  که فرزندان  شان حتی  کتاب  درسی روسی را در خانه از بکس کتابهای بکشد!!
 

تذکری    اً رسمرئیس سی آی  ای امریکا   –و بخا طر خواهید داشت که بعد از برداشتن دیوار برلین و اتحاد دو آلمان 
جودیت دو آلمان ما  سعی بلیغ خودرا  با همه  وسایل نقدی و عمومی  بکار بردیم  تا در داخل  داد که  در جریان  مو

رخنه کرده و  اجنتی را استخدام  کنیم  اما    -دستگاه استخبارات آلمان شرقی  که  قلباً از روس نفرت  داشتند و دارند 
 بین شان نیافتیم !! صفر بود  زیرا یک آلمانی فروشی در نتیجهٔ  تمام اقدامات ما

 پس  نتیجٔه این  حکایت به ما تعلیم  میدهد   که  ..........................................  خرم صاحب حق بجانب اند!

 با الم بی پایان !!
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