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 !!!در افغانستان از آدم کرده جنرال و مارشال زیاد است
 

 .و کشور دفاع میکند یاز مقدس ترین است ، که باسر و جان خود از نوامیس مل ییک یعسکر
ً از این که در مورد جنراالن و مارشاالن بدل افغانستان پرداخته شود چشم دید یک واقعه که از آن تقریب قبل هل و چ ا

 ۀسره میاشت و کارمند شعب یزمانیکه مامور جمعیت افغان.1۹۷۴ـ13۵۴ یسالها یبیان میکنم یعن ذردګشش سال می
 یلفع یبند و بار یدر حالت ب یبرایم مسخره بود ول مانارتباط خارجه بودم، یک صحنه را مشاهده کردم که در آن ز

 افغانستان کامآل صدق میکند۔
لف ز که از برادرن هزاره بود کار میکرد، بابه یزلف عل م بابهسره میاشت یک پیاده بنا یخدمات صح ریتیدرمد

در آن زمان در شصت و شکست بود. بنا بر  یوقت خود بشمار میرفت ول یاز کاکه ها و پهلوانها یدر جوان یعل
برایش نسخه  یمدیریت خدمات صح فغالب ریزش و ذکام داشت از طر مانګکه عاید حالش شده بود به  یمریض

یک کار،  یاجرا یاز چشم هم ضعیف بود.به همه معلوم است ک برا یبابه زلف عل رګد، از جانب دیداده شده بو
.این نسخه یو کاغذ پران یتا کارش اجرا میشد به اصطالح مرزا قلم ذشتګمی یعارض باید از چندین مراحل ادار

د اول بای ۀست میاورد.در مرحلادویه خویش را بد یتا بابه زلف عل ذشتګمی لمراح یباید از چندین شعب بعد ازط
ارشیف غرض ثبت اسناد  ۀبعدآ به مدیریت محاسبه و ژورنال و و... در آخیربه شعب ،یبه مدیریت خدمات اجتماع

که حال در  یمیرفت تا ادویه خویش را بدست میاورد.مدیریت محاسبه که در منزل دوهم قرار داشت بابهزلف عل
از مامورین پرسان حالش شد،زلف  یمیامد که یک نید از مدیریت محاسبه پائجانش نه مانده بود و هوا هم سرد بو

که به هر شعبه  یکو در این سره میاشت از آدم کده داکتر زیاد است"، بیچاره بابه زلف عل ومشګ“جواب داد  یعل
حالش میشد و در ضمن توصیه  یاجرأت کند جویا مورخود مراجعه میکرد پیش از اینکه مآ ۀنسخ یغرض اجرا

 .میکرد که این چیز ها را بخور و از این چیز ها پرهیز کن وغیره وغیره ونګوناګ یها
افغانستان مؤظف استند یک چند  یبه اصطالح بیایم سر مطلب: اوآل باید در مورد تعداد جنرالها که در اردو خوب

حکمتیار  لبدینګجنرال موجود است. یک زمان  12۰۰ افغانستان بیش از ینکته عرض کنم ، قرار معلوم در اردو
 ".جنرال ندارد ریدرهٔ پنجش ازهٔ بود: " تمام اروپا به اند فتهګدر یک مصاحبه  یرهبر حزب اسالم

به همه معلوم  جنرال وجود ندارد 2۴2بیش از  یو بحر یزمین ،یهوای یحالیکه در امریکا در هر سه قوا یعن در
ل شمار است. قاب شتګباز هم تعداد جنراالن ان ان یقویترین کشورجهان است ول یدرت نظاماست که امریکا از نظرق

 یه دارکه عالق یمتحده امریکا است۔ به این معن یاالتکه خاک افغانستان کم و بیش معادل ایالت تکزاس ا ستیورآیاد
 ۶۰۰است!!! قرار معلوم این شش  رتګرسد به ایالت تکزاس بلکه به نسبت ایاالت متحده امریکا هم بزر ۀپنجشیر چ

استند،  انهګمطلق بی یافغانستان کار میکنند بیشترآنها بیسواد و از تجارب عسکر یکه در اردو یجنراالن پنجشیر
وزارت دفاع امریکا و بخصوص از طرف رمسفلد وزیر دفاع سابق امریکا  ونګبنا بر امتیازاتیکه از طرف پنتا یول

فهیم از  یترین و فیل مارشال بین نیاز خائ یرسیدند بلکه یک یجنرال ۀخاص بیسواد به رتباعطا شده بود نه تنها اش
 ی۔شخص فهیم فاقد تمام اساسات ملردیدګمفتخر یارشالترین رتبه م یطرف وزیر دفاع امریکا دونالد رمسفلد به اعل

مربا بخور" چرا که دراین مملکت جفا کش معیار ها در نظر  یدار یمتل است "مرب یبشمار میرود ول یو عسکر
 .که نا ممکن است ممکن شده میتواندنمیشود بلکه هر چیز بنا بر خیانت استوار است هر چیزی رفتهګ

وظیفه  یدر فلپین اجرا 1۹3۶مک آرترکه در سال  السګطول تاریخ ایاالت متحده امریکا یک جنرال بنام دو در
 یرشالما ۀامریکا هیچ کس به رتب ۀاز آن تاریخ تا حال در ایاالت متحد یلد مارشال مفتخر شد ولفی ۀمیکرد به رتب

 .نرسیده
داده میشود که به مهاجمین  یدر وخت یبه مامورین عسکر یمارشال یاعزاز ۀرتب رجهانګدر ممالک دی رګجانب دی از

اجمین را از خاک خود رانده و شکست داده دفاع ومه یکشور یواز نوامیس مل یدهګجن یو متجاوزین عساکر خارج
ن که در مقابل پول و مقام خائین داده میشود،نه به انعده  یمارشال ۀاموررتب یباشند که انهم به نظر صواب دید اولیا

ت و بیسواد قسیم فهیم اس یآن مارشال بین ۀباشد۔ در این باره مثال زند یدهګعلیه مردم خود جن انګاناګبه منفعت بی
و یا  یاز طرف اشرف غن رګا دوستم جنایتکار داده شود ییعن رګدی یین ملئبه خا یمارشال ۀآن میرود که رتبامکان 
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وب محس یو نابخشودن ګداده شود جنایت بزر یمقدس مارشال ۀرتب حیثیت یبه دوستم ادمکش و ب رګشخص دی هر
به  دفاع و متجاوز یاست که مسبب قتل هزارها مردم ب یین ملئو قابل لعنت شمرده میشود.دوستم یک جنایتکار و خا

 .ارجنایات دوستم خارج از شمار استناموس مردم افغانستان است، شم
را درمقابل پول و مقام به خاک خود دعوت نموده با شد مستحق مجازات و کیفر خواست  انهګبی یقوا اشخاصیکه

 یین ملینئداده شود انها باید در لست خا یمارشال یاعزاز ۀرتب شمرده شود نه اینکه ینین ملئخا ۀاستند و باید در زمر
 محاکم افغانستان بعید بنظر میرسد زیرا که  ۀمحول شوند،مبرهن است چنین کار از عهد یشمرده به محاکم جنای

محاکم افغانستان  ۀبرخوردار استند، واضح است ک یاز حامیان خارج رګدست دراز دارند واز جانب دی یین ملخائین
کند لذا در صورت امکان تمام اشخاصیکه در مقابل  یندارد که جنایات چنین اشخاص را بر رس یهیچ نوع توانا

 یند غرض تحقیقات محول تا به جزادر هال ګها یبین الملل ۀرا مرتکب شده باشند به محکم جنایاتدفاع  یمردم ب
لین دیروز هموطن خود، مارشاالن امروز عجب است قات .باشد رانګدی یاعمال رسانده شوند و درس عبرت برا

 :فتهګمیشوند،در این باره یک شاعر چه خوب 
 

 ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت خون
 دامــن قــصاب را یلکه هــا یباش دیــده

 

 ید بختت در فقر و بیامریکا بینها ګیکه فوقآ ذکر شدند قبل از تجاوز ناتو به سرکرد یینین ملئمردودین و خا این
 ینداشت تا سرحد شان به کویالب تاجکستان رسید ول یدر مغاره ها هم جا یمیکردند و از ترس طالبان حت ګیزند

ر د خیر میخواهد یپولیس در بیخیر یمیخواهد ول ربخیزد که خیر ما باشد، و یا هر کس در خیر خی یمتل است: شر
 .یاد اوریست چاپلین کمیدین مشهور قرن بیست قابل یمقوالت چارل یاین باره بعض

  :پس از عمر فقر،به شهرت رسیدم و اموختم که"
توان می ،دانش نه یکتاب خرید،ول میتوان احترام نه یمیتوان مقام خرید،ول زمان نه۔ یپول میتوان ساعت خرید،ول با

رفت نیست،به مع یارزش ادمها به دارا ،خواب راحت نه یرختخواب خرید،ول میتوان ،نه یسالمت یدارو خرید،ول
 "انها است۔

و یا  یجنرال ۀحق دارند که به فاتحین خود رتب یدهګیک مملکت که خارج از کشورخود جن یچنین باشد عساکر رګ
به خاک  ینګکشوریکه به اصطالح تحت عنوان تروریزم یا دهشت اف ۴2بدهد، در این صورت بیش از  یمارشال

داده شود، به این اساس اکنون  یومارشال یباید رتب جنرال تهاجم نموده رګمقدس افغانستان،عراق، لیبیا و جهان دی
 .شمار مارشال وجود داشته باشد یناتو ب رګامریکا و ممالک متجاوز دی ۀباید در هر فرق

)تورن( اسمعیل خان ، سیاف،  یعبدهللا، قانون بلډ ، فهیم ، مسعود ،ی)نظار( مانند ربانغدار  یغالم شورا اشخاص
قق که و مح یحکمتیار وغیره و رهبران شیعه که حامیان منافع ایران استند مانند کریم خلیل ین،ئبرادران مسعود خا

پاکستان و ایران به مزایده  یو مقام به امریکا، ناتو و ممالک همجوار یعن لخاک مقدس افغانستان را در مقابل پو
ب شمرده شوند.جال یمل خائین اشخاص وطنفروش و  ۀو مقام شدند باید در زمر فتګصاحب پول هن و در مقابل ذاشتګ

 یسمم یمل ینخائین  یبنام بعض یها،خیابانها ، شاهرا ها و مؤسسات علم ځیساختمانها مانند پوهن یبعض ۀاینست ک
ن سر زمین ای یواقع یبرابر شهدادر  یمیشود و حق تلف یدر مقابل ملت غیورافغان تلق یکه این یک خیانت مل ردیدهګ

 .است
 من هیچ نوع مجسمه و ګبعد از مر“خود وصیت نموده بود که  ګفقید و مبارز کیوبا فیدل کاسترو قبل از مر رهبر

د بو یانقالب ی،کاسترو یک رهبر واقع”نشود... یتمثال ساخته نشود و هم هیچ ساختمان و یا شاهراه بنام من مسم
را بسازد زمان خواهد رسید که انرا  یو ۀمجسم یعلف رحامیانګت. کاسترو اینرا میدانست انهایت ساده داش یګزند

ا هم ی رفتګاز بیخ و بن کنده شد عمل با المثل صورت خواهد  یمثل قبر پدر شاه ایران که توسط ایات هللا خمین
ه عوض اینکه جسد کاسترو که توسط حامیان امریکا یها تخریب شد، لذا ب یصدام حسین و معمر قذاف یمجسمه ها

 ان میرود که یک روز یبه قبر و جسدش بوجود نیاید. ارزو یحرمت یشد که در مستقبل کدام ب اندهدفن شود سوخت
یده و هایشان کش ورګفهیم و امثال ان از  ،قسیمیملعون پنجشیر ،مسعودیمانند ربان یین ملخائین خواهد امد که اجساد 

 ابد نابود شوند۔ یمانند پدر شاه ایران برا
ترو در اوایل فیدل کاس ینشین فعل بیاد دارم وقتیکه راول کاسترو، برادرفیدل کاسترو،و وزیردفاع کیوبا ان وخت و جا

ثور در کابل سفارت  ۷به اصطالح انقالب ثوربه منظور افتتاح سفارت کیوبا وارد کابل شد )کیوبا قبل از 
خود  ګیفیدل کاسترو در زند“ فتګرا مشاهده کرد  هامکلف، مجلل و پر بو ضیافت  ګنداشت(،زمانیکه تزینات ار

زمامدارن افغانستان بود،چون راول کاسترو  یبرا ګبزر ۀمکلف را نخورده"۔ این یک شرم و طعن یچنین خوراکها
 فزاګو اقمار ان است پس چنین مصرف  یاتحاد شورو یبه کمکها یمیدانست که افغانستان یک کشور غریب و متک

 ۔یبه چه معن
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 یاشخاص ب یو فروختن آن بسیار یهمه معلوم است که افغانستان یک کشور غالم و فروخته شده است،د ر غالم به
 ودالګانها به  یبیشمار شدند۔ بسیار یصاحب ثروت و مزایا یکه به سبب این وطنفروش رفتهګوجدان سهم بارز 

نوش چند عیش و یګقضاوت خواهند کرد زند اناریخ در برابرشازاینکه ت رغافلګدی یبسیار یسپرده شدند ول ینابود
از  رګمیکنند.چون این اشخاص وجدان ندارند فلهذا از قضاوت تاریخ هراس ندارند، و از جانب دی یروزه را سپر

حسن چپ میزنند و خویش را بیشرمانه بنام  ۀاحیانآ بداند خود را به کوچ رګا یخبر استند ول یمطلق ب یغالم یمعن
 :فتهګخوب  ۀقلمداد میکنند۔ در این مورد یک عالم چ منشهرمانان و ازادق
غالم کسیست که به او معلوم نیست که غالم است،و بد تر آن کسیست که او تسلیم کرده باشد که غالم است،و بد "

 "خویش را پیش میکند۔ یخود جد و جهد کند جواز غالم یازاد یترین آن کسیست که به عوض اینکه برا
سال در زندان  2۷که بیش از یجنوب یرهبراکثریت سیاه پوستان افریقا یالډاخیر این نوشته را به مقوالت نلسن مان در

 نموده بود خاتمه میدهم۔ یمخفوف تحت کنترول سفید پوستان اقلیت حاکم بر اکثریت را سپرد
 یان خود را نفروش، چنین ازادشود،لیکن کم از کم وجد ینیست که اسمان و زمین خریدار یضرور یازاد ی"برا

 است که مردم در خانه و کوچه محفوظ نباشد۔" یمعن یب
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