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 4/9/2114                                 هللا مایار                                                             احسان

 شتر و چینی فروشی
 

گی میهن رنجیدۀ ما با مطالعه رسانه ها درحالت درمانده گی می اندیشیدم و هرقدرعمیقتر در بارۀ وضع بیچاره 
 . مطالعه می کردم بهمان عمق متیقن به پراگنده گی و سردرُگمی  مؤقف مردم معصوم افغان می گردیدم

د از کودتای ملتیکه قریب به چهاردهه که میتوان این مدت را معادل با عمر یک نسل مقایسه کرد و مشخص بع
دانند به کدام  هفت ثور دستخوش بازیهای نامردانه ی بنام رهبران راه ُگم و خدمتگاران بیگانه شده و نمی

دروازه غرض اجابت عرض حال کنند تا لمحۀ درکنار کانون خانوادۀ فقیر خود احساس خشنودی و راحت کرده 
د و صدای ضجه و فغان پدریکه همسر، مادر نشاید جمله دروازه ها خاکریز و مسدود گردیده باش. بتوانند

فرزندانش و ناموسش را که به حراست آن عاجزه خون خودرا فداء میکند زیر سینۀ مرد بیگانه ای می بیند، به 
جائی و دادگاهی نرسد و بایست به تنهائی با احساس شرمساری ایکه تا درون مغز استخوانش را شعله ور 

 .میسازد ببیند، بسوزد و بسازد
این گونه کثافت کاری وعمل شنیع تجاوز به ناموس بعد از کودتای هفتم ثور در شیوۀ تحقیق از مسلمانان در 

لعنت بر آن روس پروده . جامعۀ افغانی راه یافته است که در گذشته های تأریخ افغانها کسی ازآن اگاهی نداشت
 .ها و میراث شان

قتل و نابودی کهنه کرده و دراین برهه از عمر خود شاهد آن روز نحس هفتم ثور را کسانیکه چند پیرهنی 
آن درو تباهی خاک خود شده باشند، می دانند که با افغانستان چی جنایاتی نیست که برادران و خواهران 

 .ه باشدگرفتن ورتص
از همان روز تا به امروز در النۀ کبوتران سپید صلح، برادری و برابری، کرگسان و جغدان جا گرفته و هر 

 .ۀ امید انسانی که از زیر خاک سیه نیش میزند با پنجالهای پلید شان به سیه روزی برابر می شودآن روزن
اینهمه رفت و آمد و گذشت حوادث روی تصادف در رهبری جامعۀ افغانی ما رخنه نکرده بلکه یکی از عوامل 

احساس از طرز دید و تفکر آن دست اندازی بیگانگان در روند زندگی مردم ما بوده که اساس عمدۀ آن نداشتن 
 .ی دواندمیک ملت ریشه 

ینکه متهاجمین ازا. میگویند که احساس مشترک در سیاست یک ضرورت اساسی است و این گفته به جاست
 ما میهن ما، چی از شرق و یا از غرب مؤفق گردیده نمی توانند وجود خود را باالی مردمکشورهای بیگانه در
 .ستجو کرده می توانیمج" احساس مشترک"  آنرا در نبودو واقعی عامل اصلی قابل پذیرش گردانند 

م را به القاعده مرتبط نموده و  2111امریکائی سانحۀ یازدهم سپتامبر ایاالت متحدۀ امریکا بنحو تفکر
بان رهبر القاعده بایست طالبان افغان بنابر اینکه میز ندباوجودیکه یک نفر ازاتباع افغان در آن اشتراک نداشت

 . بودند قلع و قمع گردند
در عمل ادارۀ امریکا و ماشینری عظیم جنگ آن تهداب اعمال نفوذ خودرا روی راپورهای استخباراتی ادارۀ 

نزد تصمیم گیرندگان، شورای امنیت،  که در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد . سی آی ای بنیادگزاری می کند
ه سی آی ای که از چند فیلتر گذشتانده شده تصمیم می گیرند که باالی یک کشور روی راپورهای مرتبۀ دستگا

با وجود هر گونه دقت بازهم راپور یک امریکائی که اساس آنرا هرآنچه مخبریین بومی یک . حمله کنند یاخیر
مود بدون اشتباه کشور دستیاب نموده اند پذیرفته و آنرا به مرکز مخابره می نمایند که به یقین میتوان اذعان ن

وزیرخارجۀ . مثال برجسته و چشمگیر آنرا میتوان در راپورهای غلط عراق صدام حسینی نامید. نمی باشد
وقت، جنرال پاول در محضر اعضای شورای امنیت ملل متحد بوطلک به رنگ نصواری را نشان داد که درآن 

باالی عراق حمله کرد، رئیس  امریکا. گویا به اثبات می رسانیدعراق را کشتار دسته جمعی محلول مواد کشندۀ 
جمهور یک مملکت عضو ملل متحد و مستقل را با کمال دنائت اعدام کرد و مملکت را و ملت با فرهنگ بین 

 .النهرین را به کام نیستی سپرد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_stor_wa_tsheny_froshy_dar_afghanistan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_stor_wa_tsheny_froshy_dar_afghanistan.pdf
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عین همین اشتباه غیرقابل عالج را نسبت نادانی و جهالت و نشناختن ساختار اجتماعی افغانستان مرتکب شدند 
باردیگر بازهم اشتباه را باالی اشتباه انبار نموده و افغانستان را با چهرۀ مسخ شده در جهان معرفی  که امروز
 .می دارند
م اشتباه ایاالت متحده امریکا با انتخاب کسانیکه در یک کنج از افغانستان بنام خواجه بهاءالدین  2111در سال 

متگار نه پارتنر به یاد حلقه به گوشان اسبق خود شده و امریکا در تجسس خد. غار موش می پالیدند آغاز میشود
دراین . سرازیر شدن ملیون ها دالر امریکائی در جیب از نیستی به هستی محیرالعقول زیب میدان سیاسی شدند

اشاره میکنم و توضیح میدهم که امریکائیها از " شتر و چینی فروشی " مرحله است که به عنوان منتخب باال 
م در صدد انتقام دشمن خود اتحادشوروی از خدمتگاران  1991ات آزادیخواهی ملت افغان در سال آغاز مبارز

خود کار گرفتند و هیچ گونه و زمانی از قشر مبارزین وطن دوست، پاکنفس با سوابق پاک و منزه افغان 
 . حمایت نمودند

اشد و عالج خودکرده در قاموسی امروز برای امریکا روز درو و حاصل گیری بذر تخمدانه های فاسدش می ب
امریکا . منشأ بنیادی این همه فروگذاشتها نداشتن و نشناختن احساس مشترک با یک ملت می باشد. وجود ندارد

داخل دکان چینی فروشی شد و امروز  22قفها به دهن با بی ا و بی " مایه " مانند شتر مست بحساب ما افغانها 
اسه های جانان و کیموخت و پیاله های گاردنر روسی چنان بلند میشود هر طرفیکه میچرخد صدای شکستن ک

 . که صدای آن به گوش رهبران جهان در نیوپورت انگلستان میرسد و نمیدانند که کدام راه نجات را پیش گیرند
امر رئیس جمهور افغانستان نمیدانم به رتبۀ نائب ساالری و سترجنرالی رسیده نمایندگی از بسم هللا خان که به 

یک ملتی میکند که با خونبهای صدها هزارمجاهدین حقیقی راه آزادی بیرق میهن مارا بلند کردند و امروز با 
 .و زرد می شوند بزرگترین فاجعۀ تأریخ توسط ساخت و بافت چند عروسک تهدید به روشن کردن چراغ سبز

قراریکه شنیده میشود بین رقیبان از روی تجربۀ سلف شان معامله صورت گرفته و چوکی رهبری کشور بین 
متیقنم، خداکند که اشتباه کنم، دوام این گونه  توزین قدرت را محدود دانسته و احتمال دارد .  هم تقسیم شده است

فاعتبرو یا .  رگ سیاسی و رکود اقتصادی مواجه گرددکم دوام بوده و باردیگر افغانستان در خالی بز
 اولوالبصار  
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