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 م،یباش حیاز شرح و توض ازین ینو، اگر ب خیمانند که در تار یم یملت، به چند قواره ا نیدشمنان ا هیکر یچهره ها
شوند که در روزگار ما در  یمتوسل م یاالتیکشور، به خ نیا قیبا حقا یدون و کوچک در همچشم ر،یمردمان حق

 یدر محدوده ها یاست. ادعا و مدع زین یشناس وانر ینسخه ها ازمندیشمار افسانه و اسطوره، پاسخ به آن ها ن
دست داشتند، اما در انحراف  کیظاهر  ،ییرفقا تیحاکم یکه هرچند در تنوع تک حزب یگروهک ها و احزاب یدربست

  .شوند یم یدر هشت ثور با تمام انواع کراهت، معرف ،یو جناح یقوم یچپ به عقده ها یها یالوژیدیا
تنوع  د،دنیکشان هیبه حاش یاسیس تیما را با پخش چند دستگاه پراز یها تیکه اولو ییدر کثرت شرکا یجهان جامعه  

 گانهیحضور ب تیاگر از مز ،یکنون یاسیگذاشتند که در جدل س شیرا به نما ییاحزاب و جناح ها یپوست ریو ز هیکر
 باشد که دمساز یا گانهیدهد در تضاد مدعا، ب یمجوز نم یبه کس شیها تیملک و و واقع نیاستفاده نکنند، عظمت ا

 یاخالق ریغ اتیادب خیشود که از مصاحبت او، تار یم یصاحب گران،ید یها تیواقع است و اما در احاطه   گرانید
  .دارد «یگر یستم»با  یناگسستن یها وندیافغانستان، پ

داوت دشمن با ع فیگذاشت که اگر تعر شینما را به یبوک، کراهت منظر سیدر ف یپدرام در پُست فیهم عبداللط باز
نند را تحمل ک یکس ،یمنطق کنون یو ب یدیتور یموکراستینمانده است که در د یزیچ یگریشود، د یاو شناخته م

 یاند و زمان دهیبُر 1۰7۰که به قول خودش در  تس یافغانستان، گاه شاخه ا یرقاصه گ دانیکه در دوران سر در م
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توهم است تا  کشور، قباله   نیخراسان اش در برابر مردمان ا ریپست، دون و حق یشود که ادعا یم یکشور خیتار
ل و جع یاستقراض زیدارند )افغان و افغانستان( با دستاو تیجا واقع نیبخارا در عجز آن چه در ا نیفرزندان ناقل
که مردم،  ست یباستان خیآنان، تار یاسیس در دو تجربه   یگر یسقاو ایگو ،ی( به رخ ما بکشند که بلزمیسدروغ )فار

 یاناگر خراس م،یدیکنند که آن چه از آنان د یقلم پرداز ر،یتا عقده مندان حق ندیبزدا شیخو قبل را از حافظه   دهه   چند 
را ضرب زدند که تبلور جهل و جهالت  یما، رخ سکه ها تیدر حاکم بتباد که در دو نو یکسان یباشد، واقعاً ارزان

 ینسل ها یپرداز خیگان( در تار هیبه همسا یفروخته گ تجاوز به ناموس، تاراج و خود ،یرانیآن با آن چه کردند )و
  .و کوچک است خیفرهنگ، بدون تار یشناخت از مردمان ب یبرا یعال یسوژه ها ،یبعد
 که در روزگار عقل و باد زیبه امثال او ن ریتضغ« ک»عقل، که از ضعف  ییبخارا نیپُست پسرک ناقل نیآخر در

 گرانیه دب ،یاجتماع یسیبا چتل نو یکه سطح شعور مردم، بلندتر از آن است که کس ندیآ ییبه عقل نما ،یگسترده گ
 .«زیو ناعز زیمهمانان عز» دیبگو

 یفاوتت چیاست. ه دهیشود، خشک یم دیکه هرچند هنوز تقل یقبل میت یها یندانم کار انیبا پا هاتیتوج فیسخ منطق
 یکشور اند. فساد فکر نیوجود ندارد. هر دو دشمن ا یسالح در مغز ستم کیو  یسالح به دست داعش کی انیم

 زیهرزه، به همه چ یها یاگریبا خن یکساناست که  دهیرس یبه حد ،یو جناح یحزب یها یاز پخش آلوده گ یناش
 تیاولو م،یعظ یبشر مجموعه   کیاندک شود که در افغانستان ما، در  ییها تیواقع ید تا از تون آن، صداکوبن یم
وم ق مساله   کیخواهند بدون تفک یندارند که م یمردمان یاز خواسته ها یتفاوت چیها، ه ازین نیدارند و ا یانسان یها
 .کنند یزنده گ ت،یوو ه

 یمسلح را در حال ریمخالف بر اساس مسلح و غ کیسازند، تفک یرا حاد م لیکه مسا ییها تیاست در حساس خوب
 ،یحزب یها تیفعال خیقرن تار می. در نمیکنند، کنار بگذار یم  وطن و مردم مخالفت نیبا ا یفکر یکه هر دو از منشا

د و ض یوده، ضد ملبا پخش افکار آل ،یاصطالح ستم به انیجر یکنون روانیظاهر نشده است که همانند پ یوقاحت
 دهه   کیاز  شیباشند. در ب اوردهیرو ن ،یافغانستان و افغانان تا سرحد دهن گنده گ یها تیدر برابر واقع ،یکشور

 یتا آن چه م ندیگو یکشور افزوده شده اند که از آن چه م نیدشمنان ا ستیبه ل یاحزاب، گروه ها و اشخاص ر،یاخ
 یه آزادک ابندیب هیو اما توج ندیمردم و مملکت ما دشنام بگو یست که صاف و ساده به آدرس ها یکراهت میترس نند،ک
  .ماست نیقانون مسجل در قوان ان،یب

 هشیمملکت را در اند نیا ریتمام شده است که مردمان درگ ییها یآلوده گ متیو دشنام به ق ییمجوز هرزه سرا صدور
 یکنند که حت یرا معرف ییاندازد تا از درد شکم، رسته ها و گروه ها یکل مبه مش« نانخور»و « نان درآوردن» ی

آب و نان، پدرام را  یها رهیو خوردن ج دنینوش یراب رییتغ ریرستاخ ای زمیجنبش سامان یها مهیخ یاکثر اعضا
 «.پروژه دارد»رسوا شود که  گریکردند تا بار د یم  قیتشو
ند در انبوه گ دیخوردن نباشد، در تول یگان برا گانهیزشت ب اتیتجرب جز تفاله   یزیاگر چ ،یگروهک ستم اتیمدع

  .جان است متیمشکل به ق دیاست، خر دهیبه تعب افت ونیاسیکه سال هاست از طرز سلوک س یکشور
بشناساند که  یتیرا در کل یگر یتا ستم میندار یدر افغانستان، هنوز اثر مستقل یاسیس تجربه   نیقرن پس از بدتر مین

و  حیشعار، تقب یکمتر به خودش زحمت داده است که به جا یادعا، کس یآنان برا بونیاست و سال ها پس از تر
کند و سرعت اش شتاب  یاست؛ از نفت آنان حرکت م گانهیکه ساخت ب اندازدیرا از کار ب ینیماش ،ینگر یسطح
اره مانده است، اما پ نیجاوز دشمن، هرچند مجروح و مسکو ت یثقلت تعد ریست که ز ییها تیگرفتن واقع ریز یبرا
 .ستین

را در جواب  ندستیملت که مخالفان مسلح، هرگز بدتر از آنان ن نیدشمنان ا نیاز بدتر یکی فیپُست سخ نیبر ا حیتوض
( یو فارس ی)نقد انواع مزخرفات خراسان« شوند یم زیکه مفاخر ناچ یزمان» یآنان به کتاب ها یفرهنگ یبه مدعا
 یاکنون در کتاب فروش نیدو کتاب، هم نیکنم. ا یم ار( واگذانی)نقد کوروش و هخامنش «خیتار یُمنحن»و کتاب 

  .دانش از انتشارات دانش، وجود دارند
 انتیخ و یکه سوگمندانه با نادان یطیدر شرا م،یدیو د مینیب یبا آن چه م یو منفور ستم ریمزاحم، دلگ از مقوله   ییرها

 ینسخه ها زیانجامد که از تجو یم یکند، به مالل قیرا به جامعه تزر شیزهر خو ر،یباز گذاشتند تا گروهک حق
کار  ازمندین م،یعذاب ال نیخالص شدن از ا ی. برارندیگ یبدن، عادت م یها کروبیم یحت ،ییمقطعه  یدرمان

را پس از چهار سال  «یپندار ستم»منظور، کتاب  نیتالش ها به ا نی. در آخرمیاست یقیو تحق ینوشتار گسترده  
 نینخست نیرود. با ا یچاپ م یفردا برا نی( همیمال تیزحمت، آماده کرده ام که اگر شامل لطف هموطنان شد )حما

و  یروان شناس ،یجامعه شناس ،یخیتار یرا با بررس ریکنم تقابل با گروهک حق یدعوت م ،یمشخص نشرات ینشان
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 تیتمام دیو تهد فیعمالً از تحر نانی. امیبگر یاست، جد انباریز اریکه بس یدر حد مقوله ا ،یاسیس یضعف ها
 دهیمثال ندارند، به جان مردم ما افت ا،یدن یاکشور ه نیکه در آزادتر ییها یآزاد ه  یکنند، اما در سا یصحبت م یارض

نشدن،  رید یها نیدر آخر زیو حاال ن میآهسته آهسته بزرگ شود. بار ها هشدار داده ا گانه،یاهداف ب اند تا پروژه  
 یفسق ای! چتر دیرا کمتر از مخالفان مسلح، حساب نکن یو حزب یفرهنگ ،یدشمنان به اصطالح مدن میده یاخطار م
 یاسیبداخالق س روسیو نیاند. ا« مردم یوحدت فکر»شود که  یاستوار م یسر ملت هاست، بر ستون ها ه  یکه سا
 مارانیب روسیو ،یکنون یها یمردم ما مشغول است. اگر در شکم گرسنه گ ی( در متن وحدت فکریگر ی)ستم
ر باشند، د یخارج یکمک ها ینشانوحدت ما،  یکه برا یمنابع افتیولگردان شد، در یفکر فراتر از مشغله   ر،یحق

 اند. اسیسراب س ،یکنون یفقر اقتصاد
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