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!!!آنان که ميخواهند رئيس جمهور شوند  
 
هر کدام از اين چهل وچند نفر سنگ .چهل و چند نفری اند که ميخواهند در ويرانه سرائی رئيس جمهور شوندميگويند  

هرکدام به .  و واجد شرايط رئيس جمهور شدنوطن دوستی و مردم پروری به سينه ميزنند و فکر ميکنند عقل کل هستند
چه فرقی ميکند اگر . زعم خود ميخواهد کشتی شکستهء ويرانکدهء بنام افغانستان را به سرمنزل مقصود رهنمون گردد

چه تفاوتی خواهد داشت . در گذشته ها خون هموطن درجام کرده ومستانه سرکشيده است؟امروز ميخواهد خدمت کند 
چه فرقی خواهد کرد اگر ديروز خاک . چيز را سرخ و خونين می ديد و امروز سبز وسنگين می بينداگر ديروز همه 

آنکه ديروز سرخ بود ، امروز سبز شده .خواهد ساخت)از همان خاک جهان دگری ( ، امروز کشور را به توبره کرد
اهی سرخ .گ های خدا اند ، می خوفرقی ندارد همه رن. است و آن که ديروز سبز بود امروز سرخ و آبی وسفيد است 
در هر حال و هر رنگ ، می شود رئيس جمهور شد ، .باش ، می خواهی سياه و يا سبز و يا هم اصًال بی رنگ باش 

فرقی ندارد ديروز جناب سرخ بود و از ديدن رنگ خون و ريختن خون هموطن لذت می برد ، امروز دگر سرخ نيست 
 لذت می برد، چه فرقی ميکند که اين خونها را کی و يا کی ها ميريزند و چرا می ، ولی هنوز هم از ديدن رنگ خون

تا اين !!! ريزند و تا چه وقت ميريزند ، ديدن رنگ سرخ خون بعضی ها را وسوسه ميکند ، اين که کدام گناهی نيست 
و يا هم سايت ها ظاهر گرديده زمان تعدادی از اين جنابان که خواب رياست جمهوری ديده اند ، در پرده های تلويزيون

های انترنتی برای شان ساخته اند و از آسمان و ريسمان گز می کنند و در يک لحظه افغانستان ويرانه را به گلزار پر 
هيچ کسی نيست که از گذشته های سياه و ننگين و . رنگ و عطر بيزی مبدل ميکنند و راه خود ميگيرند و می روند 

بدون استثنأ هر يک از جنابان فرموده اند که جهت رسيدن به امنيت سرتاسری، به . بان يادی کند خون آلود و متعفن جنا
عدالت ، اما هيچ کدام از ضرورت تطبيق  ....... يک اردوی ملی قوی و پوليس کارآزموده و متخصص ضرورت است و

ت بزنيم ،در حاليکه از عدالت خبری نيست چگونه امکان پذير است که داد از امني.حرفی به ميان نيآورده اند اجتماعی 
تا زمانيکه عدالت اجتماعی در يک کشور مرعی االجرا و قابل تطبيق نگردد ، هرگز و هرگز ار امنيت خبری . که نيست

و زير دار چگونه امکان پذير خواهد بود که با يک مشت جنايتکار . نخواهد بود و همان آش خواهد بود و همان کاسه
! زد و رهزن و قاچاقچی و جنگ ساالر و ناقضين حقوق بشر ، امنيت را تأمين کرد و دموکراسی را پياده؟گريختگی و د

اين خواب است و خيال است و محال است و جنون و اين راهی که ميرويم به ترکستان است و هرگز به سرمنزل مقصود 
همين ديروز بود که يکی از همين . واهد شدنمی رسد و هرگز کشتی شکستهء افغانستان را به ساحل مراد رهنمون نخ

بود در پردهء تلويزيون خود در کابل ظاهر شد و طبق معمول شروع ) حامد کرزی ( چهل و چند نفر کانديد که نام اش 
به الف و پتاق کرد و مدعی شد که چند نفر از همين چهل و چند نفر هنوز هم تابعيت دوگانه دارند و پاسپورت های 

اين شخص جرئت آن نداشت که از آن افراد نام ببرد، ........ را در سفارت خانه ها با امانت گذاشته اند وخارجی خود 
او هرگز به اين نه انديشيده است که در بين همين چهل و .مانند هميشه سردرگم صحبت کرد وراه خويش گرفت و رفت

باثت و در قتل و کشتار مردم مظلوم افغانستان دست چند نفر کانديد ، تعدادی وجود دارند که در جنايت و خيانت و خ
او خوب ميداند که هر دو معاون او از جملهء . درازی داشته و دستان شان تا مرفق بخون پاک هموطنان ما رنگين است

اين ).آتش اندر کعبه زن ، اما مردم آزاری مکن ( خدمت جناب بايد عرض کرد که .کثيف ترين جنايتکاران جنگی هستند
(( پا از گليم خود بازهم فراتر گذاشته و با ديده دارئی که خاصهء وی است داد سخن داده ميفرمايد که )  حامد کرزی (

گفته قدر و عزت و احترام ميکنند ، اما در  (Veteran)در کشور های خارجی مردم خادمين کشور خويش را ..... 
از مردم ) حامد کرزی ( يعنی ..... )). د کرده و توهين ميکنند وکشور ما آنها را به نام های جنگ ساالر و قاچاقچی  يا

ميخواهد تا به فهيم قسيم و محمد محقق و کريم خليلی و رشيد دوستم و رسول سياف  وامثال شان بايد احترام داشته باشند 
قرار ). ت نخواهد شد اين ملت هيچ وقت مل( در غير آن ..... و آنانرا به عنوان بزرگان خود عزت و احترام نمايند و

معلوم از اين ترفند ها شعبده بازی ها و مداری گری ها و چرند گوئی ها زياد خواهيم شنيدو در هفت سال گذشته به اين 
و به يکی ديگر از اين چهل و چند فعًال ميگذريم ) حامد کرزی ( از خير . چرت و پرت گوئی ها  مردم عادت کرده اند

) سياه  ( البته فعًال به اين کاری نداريم که اين جناب سرخ بوده است و اکنون . نفر سری می زنيم که چی در چانته دارد 
    .شده است ، فقط نگاهی گذرا به گفتار جناب می اندازيم و ميگذريم

در انتخابات رياست جمهوری ) حزب آزادگان افغانستان ( نامزد نام دارد و ) محبوب اهللا کوشانی (  اين کانديد سرخ  
با اسم نا مسمی و حزب نا مسمی تر وی کاری نداريم ، چه نام را والدين برای فرزند شان انتخاب نموده اند به اميد . است
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 دشمن اهللا ميشود ، بلکه باشد ، غافل از آنکه فرزند ناخلف شان نه تنها) محبوب اهللا ( اينکه فرزند شان در زندگی خويش 
يک ( منفور خلق اهللا نيز و حزب هم که در شرايط امروزی کشور ويرانه و بی در و دروازه ما به اصطالح عاميانه 

ما را با . است و هر سنگی را که باال نمائی  از زير هر کدام چهل و چند حزب بيرون ميشود) پيسه ره بيست و پنج تا 
شهروندان و کانديداهای : روبرو((ی شان در برنامهء صرف سری ميزنيم به يک گفتگو اين کار ها کاری نيست ، 

  :که در سايت گفتمان بنشر رسيده است )) انتخاباتی 
  

 ........ وی گفت که دموکراسی و صلح در صدر منشور انتخاباتی اش قرار دارد
حتی سايهء ) ديموکراتيک خلق ( منفور ومنحله در زمان اقتدار حزب ) محبوب اهللا کوشانی (   ما ميگوئيم که جناب 

دموکراسی را با گلوله ميزد و صلح را به کمک مستقيم بيش از يکصد هزار عساکر مهاجم روسی در شکنجه گاه ها و 
و دخمه ها و پليگونها و شهر و روستا و دهکده ها و قرأ و قصبات و خيابان ها و چهار راه ها با وحشت تمام گلو ميبريد 

  .... فرزندان افغان را در پای خوکان روسی قربان ميکردوخون
بايد خدمت شان عرض کرد اينکه نه تنها جناب .... او يک گام عقب نشينی از دموکراسی را خودکشی سياسی دانسته و

گاهيست که به زباله دان تاريخ سپرده شده ايد ، بلکه حزب منفور و منحلهء تان نيز دير) محبوب اهللا کوشانی ( شما آقای 
شما به خودکشی سياسی  می انديشيد ، در حاليکه از نگاه سياسی و نظامی و . به زباله دان تاريخ سپرده شده است 

. اجتماعی در پيشگاه مردم شريف افغانستان ، مرده تلقی ميشويد و مردم صرف برای محاکمهء شما دقيقه شماری ميکنند
چهء کوچک تجزيه شده است و فرقی ندارد که جناب شما از کدام پارچهء حزب منفور و منحلهء تان به هزار ويک پار

  : آن و تحت چه عنوانی وارد کارزار انتخاباتی شده ايد، به گفتهء مشهور
                              
   جامه ميپوش ی  به هر رنگی که خواه                                                  

   من از طرز خرامت می شناسم                                             
     

اين جناب  در گفتگوی مذکور چنان داد سخن داده است که از فهم اين کمترين بسيار باال است ، وی خواسته است گفتار 
و نظرات خويش و يا حزبک خويش را در البالی الفاظ بپيچاند و بخورد مردم دهد تا بر ماهيت اصلی وی  پرده انداخته 

   .شود
، اهداف و نوسازی معارف و ....انکشاف  اقتصادی انسان مدار و..: ((.....ميگويد ) محبوب اهللا کوشانی     ( 

 )).،  .....ی خدمات طبی مورد نيازتحصيالت عالی ، پذيرش عرضه 
توانند که از يک انکشاف اقتصادی صحبت کرده اند که انسان مدار باشد ، آيا گفته مي) محبوب اهللا کوشانی ( جناب 

منظور شان از انسان مدار چيست و انکشاف اقتصادی انسان مدار يعنی چه؟ و آيا انکشاف اقتصادی غير انسان مدار يا 
  !نا انسان مدار هم وجود دارد يا خير ؟ اگر دارد مقصد از آن چيست و فرق هردو در چه است ؟

آيا هدف ! چه مفهومی را ارائه ميکند ؟..... طبی پذيرش عرضه ی خدمات !   اهداف و نو سازی معارف ، يعنی چه ؟
رئيس جمهور شويد ، می پذيريد که خدمات ) خدای ناخواسته ( شما از اظهار اين جمله چنين است که در صورتيکه 

هدف شما از اين جمله بندی روشن ! طبی مورد نياز را عرضه کنيد و يا اينکه شما عرضه ميکنيد ، اگر مردم بپذيرند؟
  .نيست 

اگر گفته شود تأمين .......)).   تأمين صلح در جماعات مردمی.: (( ......در قسمت ديگری از بيانات شان می فرمايند  
يعنی چه ؟ آيا منظور جناب شان اجتماعات ) تأمين صلح در جماعات مردمی ( صلح سراسری ، قابل فهم است ، اما 

( باشد ، که از فهم اين کمترين باال است ، پس آيا گفته ميتوانند که که  منظور شان جماعات مردمی م مردمی است ؟ گيري
  !غير مردمی هم وجود دارد يا خير ؟ اگر دارد کدام مفهوم و معنی را ارائه ميکند ؟) جماعات 

  
 

  دد و دام       چند چو صيديد  گرفتار  تا                           
   صياد بگيريدرون آمده دام بز ا                                                         

  عدو را به چکش مغز توان کوفت    ضحاک                 
 گر از کاوه و حداد بگيريد   سرمشق                                                     

 
 
 


