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  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئيت لسئوم: نوت 

  م٠٥/٠٨/٢٠٠٩             ـرمحمد اسحق نگارگـ
  ملیآزمون 

 

 کشتيی بی بادبان وبی ناخدای افغانستان د ربحرخروشان وتوفانزای
 اروپا ومنطقه سياسِت امریکا،

  
 برای کودکاِن هموطنم که حاِل شان دردناک وآیندۀ شان سخت مبهم است تقدیم ميکنم

  
 چشمبنـــِد غفلِت هستی تماشا کردنيست
 دهرشورمحشراست وپنبه درگوشيم ما

 )بيـــــــــــــــدل(
  

ده ماه ٢٠٠٨من که درساِل   .ی شود ودلم نيزهوای نگارش نداردمتأسفانه دیراست که دستم به سوی خامه درازنم
والنا م وهمه گيریافتم که همانندمشش هفته درافغانستان ماندم فسادورشوه خواری راچنان بالی عا٢٠٠٩ودرسال 

 .را کراحساس که من مجاِل گفتن راازدست دادم ودیگران گوِش شنيدن راخودراُگنِگ خوابدیده وعالم
 عشق به انسان وبهزیستيی انسان وکبــــــــوتِرعشق هنگاميکه درحصارتعُصبهای –انگيزۀ نگارِش من عشق است 

د ميخواهد همه مرزها ودیوارهاراُپشِت سربگذارد وبه جهانی فارغ ازظلم قومی،زبانی،ملی ومذهبی گرفتارَنمـــاَن
وبيداد طبقاتی فکرکند ودر ذهِن خود جهـــــانی بيافریند که نه درآن هياهوی غروروفخرفروشی های زورآوران باشد 

د م ميزنم به هيچ ازبيداِدطبقاتی  واگرمن .ونه صدای ضجـــــــه های تلخ واستخوان سوزقربانياِن زوروخود سری
مالکان سرمایه یا به اصطالِح کمونست ها مالکاِن وسایِل  ن نيست که زورآوراِن جهان ضرورتاوجه منظورم ای

توليـــــد استندواگرما وسایِل توليد راازمالکيت های انفـــــرادی وانحصـــــــاری بيرون آوردیم وبه دسِت دولِت به 
ــــــودرا به بهشِت برین بدل کرده ایم که تجربۀ این سراب راما درجهاِن خـــــود اصطالح پرولتری دادیم ُدنيای خـ

آزموده ایم وکارگران نيمی ازجهان که آزادیی خودرادر مالکيت های دولتی ازدست داده به بردگـــــاِن سرمایه داری 
ازطال بودن  داد می زنند که یگِر جهان نيزهیدولتی وبروکراتيک بدل شده بودندبه دست آوردند ودریک قسمِت د

گفتم که انگيزۀ نگارِش من عشق است وهمين اکنون نيزهمان عشق  ه ایم مرحمت فرموده مارا مس کنيدپشيمان گشت
 زدگان درُاتاِق تنها -است که برمن نهيب ميزندتابنویسم وکاری به این نداشته باشم که شنوندۀ هم است ویامن چون جن

کی از خصلت های نمی گویم فطری بلکه عميقًا ریشه دوانيده درشخصيِت انسان همين است که ی. با خود ُغم ُغم ميکنم
درجامعۀ .پابنِد تعلقاِت حزبی،قومی،زبانی،ملی وغيره بماند وحکومِت هميـــن عالیق رابرحکومِت قانون ترجيح بدهد

. ابرفرزنِد خود تطبيق کندانسانی مردی چون حضرِت عمر سخت کمياب است که بتواند،پيش ازدیگران قانون ر
خلقی های پيش ازکودتای ثور هرچند .دررژیم خلقی هااصطالح خلقيهای ثوری دقيقًا بيانگر حکومِت همين عالیق بود

ِگِل شان آنطورکه باید سخت نبود ولی به اصطـــالح خلقيهای عقيـــــدتی بودندکه پس ازکودتابا فرصت طلبانی 
 می افتاد ولی رفيق نه، همه ازُخِم رنگریز ُسرخ بيرون آمده بودند وفریاِد هورا روبروشدند که نان اززباِن شان

هورای شان گوِش فلک راکرمی کرد وآدمی زاده جگِر شيربه کارداشت که تلویحًا برای آن انقالبيهای ُسرخ وآتشين 
ی را در مرغزارهای که شمابدان دل خوش کرده اید ميخواهد اسِپ تجاوِز خارج» انقالبی«مزاج بگوید که این

کشوررهاکند تا به دلخواه خود هرجا که ميخواهــــــــد بچردواین اسِپ سرکش د رپایاِن کارزمام ادارۀ کشوررا 
به هرصورت این رشته سِر درازدارد وهمان طور که مـــا همه می دانيم اتحـــــــــــــــــــاِد .ازخوِدتان نيزبازميگيرد

ِر دورونزدیِک خود ُدشمنان فراوان داشت که نميخــــــــواستنداین لقمۀ چرب ازگلوی شوروی آن روزگاردرچاردوب
اوبه آرامی پایين رود ودرصدِراین ُدشمنــــان ِارادۀ خلل ناپذیـــِر مردِم افغانستان بود که ميخواست دین ووطِن 

 معلوم کنند دو سه سال مقــــاومِت ُدشمناِن دیگرکه ميخواستند درجنگ نرخ. خودراازشرِّتجــــــاُوزگرنجات دهد
افغــــــان هـــارا دورادورتمــــــــاشاکردندودیدندکه اتحاِد شوروی آنسان که ساده لوحــــــــــان حـــــــزبی ميپنداشتند 

م داده بودندبه سادگی نتوانست نيـــــــــــروی مقاومت رادره»اخوان ُکشک«وحتی هليکوپترهای ارباِب خودرالقِب 
سياستمداران پشاورنشين که درسرمایه اندوزی . بشکند،ُجــرأت گرفتندوبابرنامه های خاِص خود به کمک شتافتند

حرِص تسکين نا پذیـــر داشتند برای جلِب پول واعتبارخودرابرای خریداران بالفعل وحتی بالقوه فروختند ولی به 
ادقانه باهم اتحـــاد کننـــــد واینان کارکشور وجهان خاطِر مردم ومنفعِت مـــــردم حتی یک روز نتوانستند ص

امریکا .بقيۀ ماجرا معلوم است، جنِگ سرد به نفِع امریکا پایان یافت .یم دست نشاندۀ روس ها زار کردندرابدترازرژ
تنظيم ها گردید  نستــــــان ميداِن جنِگ رهبراِنافغا.همان ُدزِد به کام رسيده بود که بایست راِه خودرا ميگرفت وميرفت
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بيافریندکه سرحریفاِن تسليم ناپذیررا زیِر باِل   ازميان رهبران امير عبدالرحمانیواین پيکارهای بی هد ف نتوانست
پاکستان تازه ملتفت شده بودکه جنگ درافغانستان ناگزیراستقراِر  .ت رابه زوِر سرنيزه تأمين نمایدشان کند وامني

دیگرچشمش ازرهبران تنظيم ها آب نمی خوردودرآنهــــــا کفایِت الزم را نمی دید پاکستان رانيز برهم ميزند،چون 
پرورده بود وارِد صحنۀ  ضل الرحمـــــان وقاضی حسين احمدُاردوی طالبان راکه قبًالزیِرنظرموالنا ف

ین ا. ها راجلب کنندطالبان شایدهم به مشورۀ پاکستان چندین سفــــربه امریکا کردندتاحسِن نيِت امریکایی.پيکارکرد
گذاشته بود اما،صحنه یک بازیگِردیگرنيزداشت که امریکاخود،اوراباپولش به سوی سفرها تاحدی برامریکایيان اثر

جهاِد افغانستان کشانده بود وميگویند برایش وعـــــــده شده بودکه بعدازپيروزی جهاد وشکسِت اتحاِد شوروی امریکا 
سعودی با اِوهمکاری خواهدکرد واوبنياد یک جمهوری اسالمی رادرآن کشور خواهد درسقوِط رژیِم شاهی عربستاِن 

گذاشت اما،امریکا آن سان که با مجاهدین افغان که زمانی زمامداراِن آن کاله نورستانيی شان راچـــون تاج 
معروف است واوهم که افتخاربرسرمی نهادند،ُپشت کرده بود این مرد را نيز نادیده انگاشت این مردهمان ابِن الدن 

اردوی امریکا رادرکشورخود ميدیدبهـانۀ خوب به دست داشت که زهرچشمی به این دوست ناسپاس نشان 
 و درکينيا امریکا الشيخ مصر،یمن وباالخره سفارتهابدهــد؛متوسل به اقداماِت تروریستی برّضِد امریکاد رشرم 

ابِن الدن که قبًال بارهاگفته بود که .غانستان وليبی رابمباران کردشد که بل کلنتن رئيِس جمهوروقت امریکااف تانزانيا
ُدشوارگذاِرافغانستان درگيریک نبرِد درازمدت  ـِد شوروی درکوه هـــــاودره هایاگربتــــــواندامریکارانيزهماننــــــ

َاَبرقدرِت .رابه وجودآوردوفرساینــــده بسازد درراه همين هدف کارميکرد وبرای همين منظورسازماِن القاعــــده 
امریکاکه دسِت حریِف خود ر ا درجنِگ سرد خوابانيده وسرمسِت غرورپيروزی بود این دشمِن کوچک را چون پشه 
ای می پنداشت که قصد آُزردن پيــــل کرده باشد؛ولی هنگاميکه مزاحمتهای ابن الدن ازحِدحوصلۀ امریکا باالتررفت 

 افگاِرطالبان راِفُشرد ن گرفتند وازآنان تقاضاکرد ند تاابِن الد ن رابدوِن قيـــدوشرط ،امــــــریکا ومتحدینش انگشِت
برای امریکا تسليم کنندواین تقاضا رادرحالی مطرح نمودند که طالبان ُجزسرمایۀ ابن الد ن دیگرمدرکی برای تأمين 

 زورگویانۀ امریکا شونداما،برای اینکه دروازۀ مخارِج خودنداشتند وبنابراین به سادگی نميتوانستنـــــد تسليم تقاضای
مذاکره وتفــــاهم را باز گذارند تقاضای اسناِد جرمی ابِن الدن راکردندوحتی عده ای ازعلمای افغانستان البته 

 .ازابن الدن خواستنـــدکه افغانستان راترک بگوید»دیپلوماتيک«وبه شيوۀ » محترمانه«بعدازمشوره با طالبان 
طالبان بود وازسوی دیگرمحيطی   اوکه ازیک سوزیِر فشارمعنویی-ندبِت ابِن الدن بودکه نقِش خودرابازی کاکنون نو

شبی رابه آرامی دیورنددراختيارنداشت که ازدسِت دشمِن نيرومند  فغانستان وسرزمين های آن سوی خِطمساعد ترازا
زیِر ضربۀ امریکا قرارميداد،راِه مــذاکره را می بست ظاهرًا طالبان ولی اصًال مردِم افغانستان را سپری نماید بایس

وآب راچنان خت ميکرد که خـــــــوددرآن سوی دیورندآسوده می نشست وماهيی مراِد خودرا ميگرفت 
بدبختانه امریکا ُدُرست همان راه رارفت که ابِن الدن ميخواست وچون .وامریکارادرُمــــرداِب افغانستان غرق ميکرد

يی امریکا به دسِت ناخدای بی کفایتی چون جارج ُبش بود که غــــــروِرزوروگنده دماغی های یک ُسکاِن کشت
ابرقدرت راداشت ولی دورنگری وبصارت سياسی یک سياستمدارُخبره وصاحب حوصله رانداشت خوب می توانست 

ۀ جارج ُبش نيزتمـاِس نزدیک بازیچۀ مردی چـــون ابِن الدن شودکه نه تنها بامحيط امریکا بلکه با محيط خانواد
ابِن الدن که خوب ميدانست مسلمانان وبه طورخاص عربها تاچه حــــــدازسياست های دورویانۀ .داشت

امریکادرمورِد فلسطين وشرِق ميانه خاطـــــــــِر ناآرام دارند واین کشورچــــــــگونه وقيحـــــــانه تمــــام قطعنامه 
اسرائيل انتقادهای بسيارمالیم نيزکرده بود ند ویتونموده است؛ميتوانست که قلِب هدف های سازمان ملل را که از

رابزندوامریکـــا رادربرابِر دنيای اسالم قراربدهـــــــــــــــد وجنگ راتا ميتوانددرازمدت بسازدو خود وهمکاراِن 
اوحادثۀ یازدهم . بسازدخودرادرحالی که هيچگونه صالحيت شرعی وفقهی نداشتندمفتياِن فتوی دهنده 

راطرح ریزی کردوبدین ترتيب امریکــــاراواداشت که درنوعی خشِم جنون آسای ناشی ازآن عمل ٢٠٠١سپتمبر
تصميم های عجوالنه وتهی ازهـــــرگونه خردمندی بگيرد وبه قوِل آن ضرب المثِل انگليسی ماننِد گاودیوانه 

این که جارج ُبش .ه ها وبيش ازهر شيشۀ دیگرشيشۀ دل هارا بشکند گرهرسوشاخ بيندازد وشيش-درکـــارگاه شيشه 
هنوزازحافظۀ ِادامۀ جنگ های صليبی خواند غرب ومتحدینش رابرّضِد افغانستاندرهجوِم همان خشِم دیوانه وارجنِگ 

،درآن راازشقيقه بکشد)اکس(آری تيرابِن الدن خوب به هدف خورد وامریکاکه ميخواست درِد .تاریخ بدرنرفته است
عراق دادميزد که بازرسان ملل متحد بيایند وببينند که عراق سالح .جنون خشم ُنُخست برافغانستان وبعد برعراق تاخت

های ُکشتارجمعی ندارد؛ولی کوریای شمالی آشکاراميگفت که سالح های ُکشتارجمعی دارم ونرواری یورانيم غنی 
 قّصاِب کارد به دسِت کوریا رانداشت به ُسراِغ بقاِل ضعيف عراق ميکنم وزورامریکا نيزدر بغلش اما،امریکا که زوِر

درافغانستان پس ازتجاوِزامریکارژیم طالبان سقوط کرد وچه خوب شد که آن  .بازهم تبِرابِن الدن رادسته کردرفت و
عنعنه های قبيلوی ميخ کوب می نمود،سقوط کردولی جایش راچه رژیِم ضِد ترقی وپيشرفت که جامعه رابرميِخ 

  چيزگرفت؟
اِن دیگرغرق بودوهنوزهم غرق مردم آزاری وصد بالی بی درم  پاتافرِق سردرفساِداداری،قاچاق،رژیمی که ازشسِت

 کشورراکه شنيده ام که این روزهایکی ازمقاماِت امریکایی به افغانستان رفته است تاردِّ پای پول های آن .است
ِب ميخواهم صميمانه به امریکا یادآوری کنم که جنا غانستان فرورفته است پيدا کند؛مندرُمرداِب دفترهای گوناگوِن اف
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 de.german-maqalat@afghan يريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگ. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ابتکارپاشيدِن تخــــــــم خبيِث رشوه وفسادرا درافغانستان به دست گرفتی؟مگراین تو  امریکا مگراین توخود نبودی که
وبرای خریدن اراده هابه این وآن دادی؟پيش ازاین که قدِم ناميموِن تودرافغانستان نبودی که جوال،جوال پول ُبردی 

برسد ما ماموران رشوت خوارداشتيم ولی ژاُغِر آنان با صد تاهزارافغانی ُپرمی شد؛این توبودی وتواستی که رشوِت 
اگرمردِم  .ابه اژدها بدل کردیرمارا به ُگــــُرزه مار هاوافعی های ما رادرافغانستان رواج دادی ومارهایدالری 

افغانستان ازتوجناِب امریکا، انتظاِر استقراِر دموکراسی ویا بازسازیی کشوِر خودراداشته باشند ازنيِش گـــــژدم عسل 
ميجویند،زیراآن که خود مرِوج فساد ورشوه خواری باشد ودرهمان پيالۀ اول ُدرد به خورِد مردم بدهدنمی تواند ُمنادیی 

حزب راجسترشده دروزارِت عدليه  این پول توبود جناِب امریکا که مردم به زوِرآن یک.سی وبازسازی شوددموکرا
نفاِق دیروِز مـــــا ازمفلسی بودکه همه ميخواستندماننِد .وصدها راجسترناشده درسرتا پای کشورساخته اند

من خود ده .نفـــــــاق امروِزما ازپول توستزنبوردرالشۀ قدرت دولتی بچسپند وسهمی برای خــــــــود بردارند ولی 
را درافغانستان بودم وبسيــــــــارآرزوداشتم که درساحۀ اختصاصيی خودیعنی نگارِش کتاب های ٢٠٠٨ماِه سال 

پاليِز ملک مرزا،هم «:درسی زبانهــــای دری وانگليسی برای جوانان افغان کاری بکنم ولی،حتی به من نيزگفته ميشد
ما ملِت  .ت کردی ومتحدیِن توُدُرست کردندآری این پاليِز ملک مرزارادرافغانستان جناِب امریکا تو ُدُرس»اتوبخوهم م

ما وارثاِن فرهنِگ .فقيروناداربودیم ولی تقوی وفضيلت چنان که امروزاست هيچ وقت درميانِ مامضحکه نشده بود
 درابردیگران ترجيح می دادیم برمانهيب ميزدهرکجاکه منفعِت خو یم که نفس های مالمتگرداشتيم ودرعشق بود

خاطِر یک  سَّری سقطی به» .ــدا ميــــداندنکنی ُجرأِت کاری که نبایدکردن ــ گرشوی این قـََدرآگه که خــــــ«:که
سی سال تمام توبه وانابت ميکرد بدین معنی که باری بازاری در بغداد آتش گرفته بودبه سَّری سقطی »ُشکر«

وآن گاه خودرامالمت کردن گرفت که من چـــرااینسان »ُشکر« :کان تو نسوخته است بی اختيارگفت دخبردادندکه
به .ميکنم» ُشکر«خودخواه استم که به خاطِرمصيبِت دیگران گریه نميکنم ولی به خاطِردفِع آن مصيبت ازخــــــود 

ولی وجدان ناراِم راميخواست » شکر« ذِرآن روایِت رسالۀ قشيریه اوسی سال ازهمين گنــــاه توبه ميکرد وعــــــ
به هرصورت امریکا رفت واستبداِد ُدّره به دسِت طالبان راپایان داد ومـــاهم که رنِج بيست سال جنگ  .اوآسوده نميشد

راُپشتِِ سرداشتيم شادمانی هاکردیم،دورۀ اول انتخابات راباهمه کمی ها وکاستی های آن به عنواِن یک دورۀ آزمایشی 
نگــــــــاهی سطحی به .دورۀ دوم که نتيجۀ آن ازهمين حاال هویداست فراميرسد تيم واینک دوهفتــه بعدانتخاباِتپذیرف

  :سایت بی بی سی بيفگنيد واین احصائيه هاراازنظر بگذرانيد
راآب حامــــــــدکرزی دومليون دالرازیک بانِک خصوصی قرض گرفته وتااکنون یک مليون وهفتصد هزاِرآن «)١

 ».کرده است
هزاردالرو باالخره اشرف غنی ١٢٨عبداهللا /هزاردالر٢٣٠هدایت امين ارسال /هزاردالر٧٤٠جالل کریم  )٢

مليون دالراروپامصارِف ٤٩مليون یورومعادل ٣٥مليون دالرامریکا و٢٢٣«و»هزارخرج کرده اند١٣٨احمـــــــدزی 
  ».مسيوِن انتخابات راپرداخته اندک
 حامــــدکرزی که دارایی خودراچيزی درحدودده هزاردالرنشان داده است بُپرسيد که این دومليون  ازجناِب:ُنُخست 

  دالــررابه کدام اعتباروبرای کدام مصارف قرض گرفته است ومنابع بازپرداخِت این پول کدام است؟
عتباربه یک فردقرض ازآن بانِک خصوصی بپرسيـــــدکه این پول راخودازُکجا به دست آورده وبه ُکدام ا:دوم

  ميدهدواگربایک فــــــرِض ُمحال آن فردقماِرانتخابات راباخت بانک این پول راچه گونه حصول ميکند؟
وچندمملکِت خارجی برای چه   پول هاراازُکجابه دست آورده اند ازدیگرنامزداِن ریاست جمهوری بُپرسيدکه این:سوم

ست واینان دربدِل پولی که دریافت کرده اندبه پول دهندگان اعطای منظورهای سياسی برایشان سرمایه گذاری کرده ا
  شده اند؟ کدام امتيازات رامتعِهد

ازامریکاواروپانيزبُپرسيدکه دوصدوهفتــــادودومليون دالرپول ماليات دهندگاِن امریکایی واروپایی راکه معادِل :چهارم
ازند واگرفردامتصدیاِن امورغارتگری مليون افغانی ميشودبرای مصارف تنهـا یک دفترمی پرد١٣٥٠٠

کرایۀ خری راکه صندوِق رای دهی رادریک محِل ُدشوارگذاروکوهستانی ميَبَرد ده برابـــِر » پاليِزملک مرزا«در
تجربۀ انتخاباِت  ه رویدادچه کاری ميتوانند بکنند؟قيمِت آن خربرآورد کردندامریکا واروپا برای جلوگيری ازاینگون

ورشکستگی بانکهــــای امریکاواروپاوراِزرشوه ستانی هاومخارِج اضافی نمایدگان پارلمـــــــــــان افغانستان راِز
آخرهيچکس مال نصرالدین نيست که اینهمه پول بپردازدورایگان خـــدمِت خلق اهللا .برتانيه رانيزآفتابی ميکند

ی بيرون برونداین مخارِج گزاف از منابع داخلی اگرقصِداشغال دایمی افغانستان درميان نباشد ونيروهای خـــارج.بکند
فراهم شدنی نيست وبرای منابع خارجی هم ممکن نيست که این مخارج را هميشه تأمين نمایند،بنــابراین اینان 
ميروندومشتی بروکرات فاسدکه تقوی وفضيلت های اخالقی رادربـدل پول سودا کرده اند ازآنان باقی ميماندکه به قوِل 

ازاین ُمشتی ریاست جوی  :ا ازبودردابه ارث برده اند یعنیایی نه مسلمانی سلمان رادارندونه درِد دین رحضرت سن
وآخرین ُپرسشها نيزبرای آن علمای کرام ووارسيده به  ی زسلمان جوی ودرِد دین زبودرداءرعنا کارنگشاید مسلمان

 ین ميکنند ودراین تياتر امریکاییگویيهای خوددهان شيرمقاِم ُسُترِگ اجتهــاد برميگردد که سالهاست با حلوای اسالم 
آن ُپرسشهانيز ُجزاین نيست که  ای شان درتأیيِد این یاآن ميرسدوبر»خدا نيزاشاراتی«نقِش استخاره بعهـده ميگيرندواز

طلوع آیاازُپشِت این ابرهای تيرۀ فسادورشوه خواری،آفتاِب یک حکومِت صالح ورهنمای مردم درجادۀ صالح وتقوی 



 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan يريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگ. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

خواهدکرد؟وآیا پيش از آنـــــــــکه لغِت تقوی ازقاموِس ما فروبيفتد جوانان ونوجواناِن ماکه بااین جوفساد روبرواستند 
ودربرخی حاالت عمًالازآن تغذیه می کنند، برامریکا نهيب خواهندزدکه جناِب امـــــــریکا،حضرِت پيامبِرماکه 

خرخود ميدانست وتوبااین ثروِت گزاِف خودبرای ما یک ميــــراِث تازه آورده فقــــروقناعت راف!هزاران درودبراوباد
ای ورهبرانی ساخته ای که جــاه وجالل ومصرِف پول های بادآورِدترا فخرخود می دانند وما ازاین عمل بيزاریم؟ 

يا می آیندودرنتيجۀبمباراِن بنابراین اگررنگهای پریدۀ کــــودکاِن بی سرنوشِت ماکه درفضای آگنده ازدوِدباروت به دن
تویابم گذاریهای آنانی که با توميجنگنــــد همانندغنچه های که معروض با توفاِن ژاله شوندازميان ميروند 
واگربماَننـَدحــاِل شان تاریک وآیندۀ شان مبهم است؛آری اگر براین رنگهــــــــــای پریده رحم نميکنی باری برجوانان 

تودراین پيکارمسلمًا بازنده استی زیراکه د ! ه دراین ُکشتارگاه آنان رابه خــــــوِن شان غرق مکنخــودرحم کن وبيهود
آن رقيبانی که تودیروزدسِت شان .رجامعۀ ما تخم نفـــرت کاشته ای وحاصِل نفرت چيزی ُجزنفرت نميتواندباشد

وقت سقوط طياره ها وهليکوپترهای خودرابه پای تاچــــــه .راخــــــواباندی امروزمترصِد انتقام درکمين نشسته اند
نقِص فنی می بندی وبه جای فریفتِن دیگران خــــودراميفریبی؟اگراشِک مادران افغان اثرباختــــــــه است،باری اشک 

 این جا د رُبلِرنِگ.مـــادران امریکایی واروپایی آن قدرها بی اثرهم نيست وميتواند رئيس های جمهورراغــــرق کند
برمنگهم آبدۀ برای قربانيان بمبــــــاران هـــــــای هيتلربرافراشته اند واینگونه آبده هادرعراق وافغانستان 

این جنِگ  .يتِِ نسل های آینده محکوم نمایدنيزميتواندبرافراشته شود ومرتکبـــــان بمباری هاوبم گذاریهارا درذهن
وحــــاال که قوای شما قوای صلح نشد وبه نيروی جنگ بدل شد لعنتی سی ساله برای هفت ُپشِت مان کافی است 

وهریک دست برسينه ميزنيــــدکه جنگ راتا آخر ادامه ميدهيم،بهـــــای ادامۀ جنگ برای ما وکودکاِن ما بسيارگزاف 
مِرغلط وادار به یاد داشته باش که وقتی چينی غــــــروِر زورآوری شکسته باشد آدم رابه لجاجت وپافشاری د ر ا.است

من فکرميکنم هنگامی که درامۀ انتخابات به پایان رسيد  .است که ُجزفتنه وُکشتارنمی زایدميسازد واین غرورشيطانی 
جـــــــواناِن ما سه مدال طال تداُرک ببينند وآن سه مدال رابه ترتيب به گردِن امریکا،ناتــــــو وملِل متحد بياویزند و 

رطـــــوِل چندسال باثروِت گزاِف خـــودگليـــِم رشوه خوار ی و فساِداداری راچنان برای هرسه بگویند که د
  :واقعًا که. درافغانستان گسترده اید که بروکرات های خوِدمان راه یک شبۀ شمارادرصدسال نميتوانستند طی کنند

  !!!زنده باد امریکا
  !!!زنده باد ناتو 

 !!!جوداد وگرفِت پولی عدِم تقلب رادرانتخابات تضمين ميکندوازهمه مهمترزنده بادملِل متحدکه دراین 
 واهللا اعلم بالصواب
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