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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٨/٠٧/٢٠١٠                                                               نگارگر.ا.م: نوشتۀ
  

   امريکا»آبرومندانۀ«آقای بلک ويل خواِب خروج 
  ويتنام را می بيند از

 
به  ميخواهند برای خود راِه گريِز نيروهای استعماری هنگامی که درکشورهای تحِت اشغاِل جان به سير ميشوند و

 از را خود ازيک سوانتقام شکست های يکارند تاآن کشورها م در آبرومندانه تداُرک ببينند حتمًا خاری اصطالح
که  بود به حکم همين منطق .نده بازبگذارندرا برای مداخالِت آي ازسوی ديگرراِه خود بگيرند و نيروی های مقاومت
 افغانستان کاشت جديدالخلقه و درمياِن پاکستاِن خارپشتونستان را پاکستان و د رمياِن هند و را برتانيه خاِرکشمير

  . ی رادرمياِن آن کشورهامکدر نگاه داشتوفضای همسايگی ودوست
اتحاد  باز نمود و ميان شرق وغرب نوعی تواُزن قوا برقرار تباُرِز اتحاِد شوروی سابق به عنوان يک ابرقدرت که در

را به دوبخِش شکست خورده  آن کشور،شکست آلمان هتلری و فرانسه برضِد آلماِن انگليس و آن کشوربا امريکا،
 نيروهای يک بخش و بخِش غربی در امريکا برای دفاع از ِرعساک به طوری که شرق وغرب تقسيم کرد

  .اتحادشوروی در ديگربخش مستقرگرديدند
خدای » .با درويشانش دراندازد آنرا که خدای براندازد«:می فرمايد )رحمة اهللا عليه(حضرت خواجه عبداهللا انصاری

 رياليسم راـــــــامپ  پنداشت ورا مالک بالمنازِع جهان می خود که بزرگ که ميخواست ابرقدرت مغرور شوروی را
بدين ترتيب  ان درانداخت وــــدرويشاِن افغ با براندازد الِب سوسياليستی می انگاشت،ـــــــبه قوِل لنين شِب فردای انق

 ا نيزـــــشوروی درآسي که مستعمرات نه تنها کشورهای اروپای شرقی به آزادی رسيدند .برچيد امپراتوری را گليِم آن
راتاب دادن گرفت  تهای خود ا نيزبروــــيعنی امريک ميراث خواِر کهن استعمار  واسقالل برافراختند درفش آزادی و

جهان اين من  اکنون َبناِم يگانه ابرقدرِت راُبردم و  کوفتن که باالخره اين من بودم که جنِگ سردبرسينه دسِت غرور و
  . برچينمبايداستم که ثمرپيروزی هارا

  . آلمان تأمين شد دووحدِت افتاد و برلين فرو ديواِر ای بالتيک به آزادی رسيدند،بامداِد سقوِط شوروی کشوره در
جنِگ  در  امريکاو ندجنوب تقسيم کرد به شمال و  رايمن  وويتنام ی کوريا،وشور و دوراِن جنِگ سرد امريکا در

ِب بخِش جنو به دفاع از تنش نمانده بود گرفت و  رمقی در"دين بين فو"شکسِت  که پس از ويتنام جای فرانسه را
 الت وـباالخره وقتی ديد پيروزی ميسرنيست با يک عالم خج را دوام داد و  بی ثمرده سال اين جنِگ .ويتنام پرداخت

  .تازهای امريکا فارغ زيست شِر تاخت و سی ساِل تمام جهان از رفت و را گرفت و ودـــسرافگندگی راه خ
انی اندوخته اند می دانند که يگانه راِه ـدوِم جه اول وجنگ های  پيشرفتۀ جهان با تجربه ای که از ممالِک صنعتی و

کوچک تقسيم  به کشورهای ضعيف و ودشان اين است که جهاِن درحاِل انکشاف راــجنِگ خ نفاق و جلوگيری از
اين  ازسوی ديگر جود داشته باشد وبرای کشورهای بزرِگ صنعتی بازاِر صدوِرسرمايه و يک طرف  تا ازدننماي

اين جهت  از تجاوز خارجی است، نفاِق ملی ره آورد حتمی .خويشتن را نداشته باشند جاِل دفاع ازکشورهای کوچک م
که  آن بخش با بخشی ديگر به دفاع از متحِد خود می پندارند و که با تجاوز همسويی دارند، اکه تجاوزگران برخی ر
 شغال شده راا ردم کشورـــــــدست دادند م از وهنگامی که ُاميد پيروزی را می شوندجنگ  برضد تجاوز استند وارِد

  .معرکه بدرمی روند از" آبرومندانه"خود به شيوۀ در مياِن خوِدشان به جنگ می اندازند و
      ان با درويشاِن افغانست را ابرقدرِت امريکا) ج(خدا که اين بار آقای بلک ويل اين حقيقِت تلخ راهم نبايد ازياد ببرد

هم با گ، اياالِت گوناگوِن امريکا راکمرشکن جن که مصارِف گزاف و وجود دارد ال نيزـاين احتم انداخته است و رد
آن تجزيۀ امريکا به کشورهای مختلف  امروز کسی تصورهم نميکند، ممکن سازد و که ه راـآنچ به جنگ بيندازد و

  :يعنی.باشد
  دام ببرد رفت و   ماهی اين باردام هر روز ماهی آوردی        

  
  .تاريخی هم دور ازامکان نيست باشد که اين معجزۀ  رورـــامريکا نبايد بسيارمغ

کوه های  گورستان امپراتوری ها ساخته است صرِف نظر از داليِل مهمی که افغانستان را  يکی ازبه هر صورت
محسوس ايجاد می کند   افغانستان نوعی رقابت مثبت ومختلِف اقواِم گذاِرآن اين نيز است که تجاوِز خارجی در ُدشوار

 زار کار به معرکۀ اين رقابِت مثبت همه را د نسبت به ديگران پيشتاِز معرکۀ آزاديخواهی باشد وـــکه هرقوم ميخواه
پنج کم چار يا  تجزيۀ افغانستان به کم از هـــ کدرايِت هنگاِم خطربه گوش همه ساکنان افغانستان نهيب ميزند ميکشاند و

  .بازيچۀ خارجيان می سازد و  رايک سان ضعيفهمخاصمه هم کشوِر باهم در



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

يکی از سرودهای  ميکردم و سرودهای فوکلوری اقواِم مختلِف افغانستان را گردآوری روزگاِر جهاد باروسها من در
  :مردِم هزاره که می گفت

  پنصد هزار تانک تو بايه قومای مو کافرنموشه  شهوـــــبه ديل خو آو يخ بزار، هزاره نوکر نم              
  وشهـــتمام شوری بايه ده پيش مـــــونان تر نم  دـــبگوای مـــــردم قانع نين پيِش بريژيُنف برو،              

  
 ـان،آلم علی رغم تجربه های مکرِر  آفتابی شود که امريکااگر اعتماد به نفس سرشار می ساخت و مرا ازغرور و

يا جنرال  زيۀ افغانستان بسته است وــبه تج کمرتجزيه دوباره به وحدِت خود دست يافتند  يمن که پس از ويتنام و
ها برای حميدُگل غريزۀ آزادی دوستی افغان  باتکيه بردرايِت فطری و من دارد حميدُگل قصِد بلعيدِن لقمۀ تياِر کابل را

وِر افغانستان ــالنۀ زنب  تماميِت ارضيی خود ازخاک پاشی  درِرـــردو ميگويم که به خاطـــــرابرت بلک ويل ه و
  .می گزند را هابسياري و  ميروندرهای خشمناک تا جاهای دورداری کنند که زنبو خود

  
  هـنگ راباندی مکتيت می مه بوله غور

  مـــــــنگ يِِِزه په دي افتادگئ  کی لوی گ
  

  پايان 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


