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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

   کابل-ن .ن

 ٢٠١١اول اکتبر 

  

   گمشده اشۀداكتر فيل  و حلق
  

ز فرانكفورت كه بعد ا الخره شاگرد مكتبا دموكرات غرب ديده و ب، مظاھره چی ضد امريكا،خط بينی كشيده چپ

مور معذور ايفای أ افغانستان به عنوان مۀو درواز  و باال دويدن ھای فراوان در جلد مشاور امنيتی كشور بی درهت

 بی بی سی به اطالع رسانيده است كه كودك ۀكند باز با صراحت خروسگونه قد قد بلندی را در شبك وظيفه می

وزنامه فروشی و موترشوئی است نيز آن رانيك ف روپشت دروازه ھای چھاراھی زنبق كابل كه مصرۀ مكتب نرفت

  .داند  می

 بار کي پاسخ مثبت مواجه نشد و کي حکومت افغانستان با ی طلبصلحی صدا) نشان داد که (ريتجارب چند ماه اخ"

 کال افغانستانی اسي و قتل نخبگان سی خرابکار،یستي ھمه حمالت ترورني که در پشت اميافتيدره  به تجربگريد

  ."ات پاکستان نھفته استاستخبار

  ."مي دھی ماني و افراد مشکوک پاتي حاصل صلح را آنگونه که تاحاال بوده، با افراد فاقد صالحی بیگوھا و گفت"

 یھا   گفت که چند تا از آن حلقهتوان ی مناني اما با اطمدارد، یا  گم شدهیھا  فرجام بدون شک حلقه ی جنگ بنيا

  .گمشده در کابل است

 بر منافع ی و مبتنی و با آن برخورد کارشناسانه، تخصصنگردد افتي گمشده دری ھا  حلقهني که ای زمانتا

 اض،ير اي تھران و ايآباد و  گم شده در اسالمۀ  حلقکي یجو و  جسترد،ي صورت نگافغانستان ی و ملکيستراتژ

  ".ديايآنچه که گمشده شده است؛ به دست ب تا مي بزنوندي به ھم پدي ھا را با  حلقهنيما ا. مشکل ما را حل نخواھد کرد

 کي باز کردن ۀني روز پنج شنبه گفته است که حکومت از ھر نوع کمک در زمیجمھور استي ری ملتي امنمشاور

  . کندی کشور استقبال مني در خاک اهي ترکی طالبان از سوی برایندگيدفترنما

 ني آزاد گفته است که ای اروپایويوگو با راد  ت در گفی جمھوراستي ری ملتي، مشاورامن» دادفرسپنتانيرنگ«

  . کندجادي سھولت اانيوگوھا با جنگجو   تواند در روند گفتی میندگيدفترنما

  ". مردم و حکومت افغانستان استی قابل اعتماد برااري بسی از کشورھایکي هي گفته است که ترکسپنتا
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ھای   زمانی كمتر از يكسال در رسانهۀ است كه در فاصل"ايشان"از نقل قول ھای ای  ھای باالھمه يك گوشه سطر

  .گوناگون بازتاب يافته است 

 گوئی و پارادوكس محتوائی اين گفته ھا از ترواش يك مغزسالم يا متعھد يا ضاند كه تناقنماي چنين وا می  كوتاهنگاه

 معروف و ۀبينيم ھمان قص  را می"استاد"گاھی كه اين شاخه پريھای . تواند باشد معتقد و در نھايت با وجدان نمی

 كه كسی در روزگار پيش گويا از خارجه آمده بود و با يدبه ياد می آ بی صاحب داكتر فيل كه بين كابليان نقل است

مش را من دكترای خود را در فيل گرفتم و عاميان ساده و فيل نشناس نيز باورش كردند وتكري گفت كه دبدبه می

اين داكتر برگشته از ماورای ابحار بود و  چندی بعد كه يگانه فيل باغ وحش بيمار گشت تمام اميد به. واجب انگاشتند

  باز نقل است كه داكتر ساعت ھا دور و بر اين جسم غول پيگر می.بردند سال  را با اعزاز بربالين پيل كھنايشان

من  ه جواب داد كه اگر سر و كونش را بهچاره كار را جويا شدند با ھمين صراحت خروس گون گشت و زمانی كه

  .د من عالجش خواھم توانستنشان بدھي

حلقه گمشده   ما نيز بی شباھت به داكترفيل نيست كه درست چند ماه قبل داستانۀ چھر"پير فيلوسوف " اينۀ قصحال

 ايجاد دفتر طالبان در كردند و بعد ازه ھا دستش نيز در ركالم آن بی دريغ نوشته داران قلم باش عنوان كرد و وفا

گويد كه ما با تجربه اين چند ماه اخير دريافتيم   میلرسمی اينھاست و حا ی پذيرفتناتركيه استقبال كرده كه به گونه 

بوتو بگويد شما بايد  پروراند كه برود به مثال بيوه خانم دراسالم آباد است و شايد اين خيال خوش را نيز می كه حلقه

   : برداريد و جناب زرداری بگويداز حمايت خود دست

  "جان   ھی بائیتيك"

كند و  می رسد دنيای پرآب برای اين مرغابيان بی خطر جلوه وقتی خطر تا بيخ گلوی اين ھا نمی  است كهمسخره

بلكه در ھمان سالھای حمام خون كابل به  حاال كه يكی ديگر از مھره ھای نزديك به آی اس آی پاكستان شايد نه حاال

زھی نامردی  . كند   سياست از او به عنوان نخبه ياد میۀعرص ك واصل شده اين فيلسوف خوش خرام و بالريندر

  .و شرف باختگی 

قايمه گرفته ۀ  مشھورربانی و گلبدين كه با ناز عروس و داماد مانند و قھر رو ھای مبارك شان را در زوايتصوير

اين چنين يك عنصر باز جفا است برخون  شم ھمه است و نخبه ناميدندھد پيش چ اند و يك پاكستانی آنان را آشتی می

  . مردم بی گناه  افغانستان ۀھای ريخته و ناشناخت

ست كه دست زير زنخ گذاشته و اين مھمالت رابرتابيم و يا  ا روشنگر و نا وابسته افغانستان اينۀ من ازجامعالؤس

  بكشيم ؟ وقلمون صفتان خط نفی باطل اين بۀاينكه با انسجام و ناگسيختگی برداعي

روبه   اينۀكه گروگان ھای جوان نسل امروزی افغانستان را كه نا خواسته شيوه ھای سازشكاران شود  میچگونه

مناديان بی عرضه كه جفاكاران بی  صفتان محيل را فرا راه كار خود قرار خواھند داد و زير تاثير كاريزماتيك اين

  .  ساخت انزديك و آشن  به حقيقت،ز خواھند بودبديل سرنوشت نسل ھای بعد ني

شودتا به آنان حالی كرد به عناوين داكتر و برگشته از غرب و صراحت ھای بی جاغور كه دراولين و   میچطور

شود به آنان گفت  نجباند وچطور می شايد دومين شنيدن خون وطندوستی را به جوش می آورد باور نكرد و سر تائيد

گردند و دررخوت تنعم و شھوت   میگرممعامله خودی سر با اين چشمه ھای جوشان و خروشان بهكه بعد اين ھا 

شمارند چرا كه دردانه ھای  ی میئافغانستان را وحشی و مستحق چنين عقوبت ھاۀ قدرت مردم عام و مكتب نرفت

  .زئيند  زئيند و خيلی ھم شاد می خودشان دربھترين شرايط در آن طرف آب ھا می

  ١٣٩٠  ھشتم ميزان - كابل


