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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  م٢٣/٠٥/٢٠٠٩                                  سراج وهاج
    

  انعکاسی از درد دل های
  بدنصيب افغانستان و ، نادارمردمِ مظلوم 

 
  به نفع جنگساالران و وسيله یی  یا استبرای رفاه مردمدیموکراسی  آیا

  ؟...ومداری های سياسی   ها نپلو ، آرسن زورگویان برای دوام زامداری
  
، ازطرف مردم دلخواه مردمیک حکومت ایجاد برای  ها زمينه سازیغالباً مشغول  درسابق هم نستانمطلع افغاقشر 

برای ارتقای سویۀ مدنی راه يابی تتبع و  نشر و تحقيق و  وعطبساحاتِ   مخصوصاً  گروهی  که در.ردم بودندبرای م
حتی همه دردهای ملت افغان دانسته، دیموکراسی را دوای زحمت می کشيدند ، افغانستان آسایش مردم  رفاه و و
ی مردم ِ  محيط خود می پنداشتند و  را کمال آرزوديموکراسیخجستۀ  نظام موجودیتِ ،  شاهیحکومت بحبوحۀ در

  .  به گوش اوليای امور می رسانيدند- گاه گاهی-ضرورتِ  تشکيل چنين نظام  مترقی را
ممثلِ  ضرب المثلِ  ) مانند بنده(  را نيز فراگرفت ، جوانانی که دمتازه  این اندیشۀ واال ، آهسته آهسته ذهن جوانان 

رشد  که آیا جامعۀ ما به چنان به اين اصل مهمما، بدون یک لحظه تفکر . ..بودند» آش ازکاسه های داغتر« معروف 
ِ  هوس وکراسی و ِ دیمدهن ُپرکنکلمۀ  با تکرار ...؟ چيستديموکراسی  بداند الاقلدرقدم نخسترسيده است که  فکری

 ياد، محبوبۀ خيالی خودآن  از، )طنز کنایه وزمانی با  اشاره و گاهی با ایماء و( انداخته، دور، افغانستانرتطبيق آن د
  که بدون اعالن بيند یشيماعليحضرت امان اهللا خان بدون آن که به سرنوشتِ  تأثربار ،می کردیمشاد  و دل خود

ء بی ن ما آزادیخواهرا به مادران و...ستی می خواستند عادل و دیموکرات باشندسيا و هرکار، درديموکراسی رسمی
ولی، ما ... فراموش نشدنی است  ، ارتقای سویۀ مدنی ملتِ هدررا شانتالش های قابل قدر. سابقه ارزانی کردند

به  را او خودهنوز، نه  دارد  داشته ويک لــِنگ مدامِ ما خر بوده ایم و ها همسایهکه هميشه مزدور) مغزهای متحجر(
خانواده اش را نيز با بی رحمی جاهالنه  از   او و...نه طرزتفکراش را نه معتقدات و رسميت شناختيم ، نه قوانين و

  ...راندیمکشور برون 
 اش گریستيم، ازميان رفتن با... برابری می کرد ما سویۀ اکثریتِ    یگانه رژیمی بود که با ذوق وبچۀ سقاءحکومت  
با ( را  همين حاال اگر کسی حرف زشتی دربارۀ او بزند، خود... به عاملين قتل او لعنت ها فرستادیم رثيه ساختيم وم

 باآلخره تا آن که ...قدرت داشته باشيم، دگران راهم اگر و  می کنيم ، پاره پاره)وصف سویه های بلند تحصيلی
و مجالت با  ورق های روزنامه ها... زول اجالل کردن خرامان ناخرامما،   دیموکراسیء محبوب )١٩٦٠درسال(

  . لبريزشدند که   ،شدندُپر  به اندازه یی  ،نازنين اوصاف آن ذکر
                                                             ***       

را به شدت به شانۀ راستِ   خودِقـُـنداق ، فـَير عجوالنه مانند تفنگی که با یک -آن نيز» پس لــَگــَدی« نخستين 
به مقام )  مابودِ که مدتی معلم فيزیک(  جناب دکتور محمد يوسف، زیرا انتصاب می کوبد، به من رسيد فيرکننده

ليت نشر آن را به دوش داشتم، که مسؤو" پشتون ژغ" صدارت ، مرابه وجد  آورد و درتازه ترین سرمقالۀ مجلۀ 
 ،نوشتۀ ناچيزگویا آن   و تلقی شد مضمونی نوشتم که بيشتر احساساتی»نیاز تاريکی به روش«عنوان  تحت
  !)نبودمصلحت مهم این بود که    بود؛ ديموکراسیبلی، مهم نبود که  ( !مصلحتِ  آن زمان بودازدور
 مرحوم سيد)  شيطان به گوش اش خبرنبراد( ۀ آن زمان که یکی آن به اصطالح عوام عقدُپرراد ــاف تصور ِ عکسبر

 -قهرمان ملی افغانستان -سردار محمد داود به  با نوشتنِ  آن سرمقاله،)وهاج( منکرده بود  تصور کهوحيداهللا بود
اتباع  همه افراد وکدورتِ می کردم فکر درآن وقت  ودرحالی که نوشتۀ من جنبۀ عمومی داشت(توهين کرده ام 

مقام به  که به مفهوم آن نرسيده بود،حوم وحيداهللا مر و )رفت بين خواهد از روشنی نظامِ  دیموکراسیدر  ،کشور
   .صدارت شکایت کرد

را  کلتور رشتيا، وزیراطالعات وجناب آقای   .جدی گرفت  را) وهاجاليغفر گناهِ  از( شکایتآن دکتوریوسف خان،   
ً  ،ًء نه جزا-را» وهاج« که توصيه نمود وکرد احضار ً  -بلکه لزوما ارتقای  با د ويرأس مجله منفک کناز فورا

ِ زیر اش، در داخل وزارت، برای مدتی، -نامحسوس کرسی ُپست  به یکی از ،)وزيرصاحب(  شما خودنظرمستقيم 
  !را ببينم وهاجولی اولتر باید من ... موظف سازید) نشراتی غير( اداری های

من خيلی لطف مورد  شتيا که در با جناب ر»په گازر نه يم، په َخـَرپی يم«  منِ  کمترین بنده که هميشه، درهمه جا
وهلۀ اول، به جای آن که حقایق را به من روشن سازند،  زیرا ایشان در. برخورد کردم انهگستاخ وحسنِ  نيت داشتند ،

، را) ِنشرات داخلی  به مدیریت  مجلۀ پشتون ژغازمدیریتِ  ( امر انفکاک و انتصاب منگرفته،  ازسياست کار
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کجا فهميد که من   نمی دانم از-حبيبی دکتور.  ارسال کردند)حبيبیجناب دکتور(  رادیوه رئيس عمومی ب،درغياب من
فردا صبح  کرد که اظهار بابنده تماس تلفونی گرفته، -درپغمان زیبا می گذرانم) بااعضای فاميلم(را  ایام تعطيل خود

آمدنِ  فوری «دکتور حبيبی جملۀ . انم  می گذررا ببخشيد، من رخصتی قانونی خود: گفتم . باید حتماً  شما را ببينم
  . کردءبالحن صميمانه ادااما  با کمی پریشانی، را» !شما، به نفع خودشمااست

مدیریتِ  مجلۀ پشتون ژغ راضی نبود، شاید درغياب من رادیوافغانستان، به انفکاک من ازحبيبی، رئيس ر دکتو
ً  . که یکبار آقای رشتيا را ببينمشوره دادمحال، به من درهر. مجادله هم کرده، ولی موفق نشده بود  توصيۀ ضمنا

   !بپرهيزید) ًمصلحة (  گوهی تـُـنداز   :کهکرد دوستانه 
شاید  . بودر رناسرَوآن وقت به دوش جناب آقای  فتم به اتاق مدیر قلم مخصوص که این وظيفه درر» یکه راست« 

صاحب وزیر«: گفتمرادید،  همين که. »هستمياآرزوی رسيدن به حضورآقای رشت در«  کهخبرداشتند ایشان
نفرها می  . چوکی ها نشسم یکی از و بر» ! وزیر صاحب را می بينم منولی ... ميدانم، « : گفتم» نمی بيندشمارا

همه حرف . بود که رشتيا صاحب برآمد  ظهر قریب ساعتِ  یک بعد .رفتند، ولی من همان جانشسته بودم آمدند و می
آقای رشتيا . سالم دادم  جا برخاستم و از. ردم حظ می ُب نيز قهر مصلحتی شاناز . شان خوشم می آمدحرکاتِ   ها و

  .دکر در روشن کردنِ  آن کمک آقای رناهم ، سگرتی برلب نهاد و  برای توجيه یک لحظه توقف خود نگفت وعليک 
... » رادیو فرستاده ام یاسترکاک تان را به من مکتوب انف« :اندازد، گفت من نظرسویدون آن که به ــ، بآقای رشتيا 
  به منۀ خوددرمجل شکایت کرده  که وهاج ميرمن رخشانهبرای آن که « : فرمودند. » برای چه؟انفکاک« : ـمفتگ
  .  » استکرده اهانت ) رخشانه(

   با) هنرمندمعروف( آقای ظاهرهویدا .اصل قضيه را کتمان می کند" مصلحةً "   واضحاً  درک کردم که آقای رشتيا 
رخشانه  گاهی .  نيستول اسرايندۀ درجهگونه که معروف شده،    آن،بی بی رخشانهنام مستعار انتقاد کرده بود که 

من ، ولی . ..ندارم را درحافظهنظيرهمين حرف ها که جزیيات آن ... را، به جای گلو، ازبينی می کشد صدای خود
این یک « : عرض کردم.  بودممن  آن ود ، زیرا درهرحال، مسؤول انتشارب هویدا آقای اخالقاً  نگفتم که آن انتقاد از

اگرمن « : ، فرمودندـُـت لحن نسبةً  ابجناب رشتيا  .»...نيستآن خالف قانون مطبوعات  برآن نشر بنا، انتقاد سالم بود
، !..نی « :گفتم » کنيد؟ الم نشر می است، شما آن را به عنوان یک انتقاد سبيراهآنقدر بد و بنویسم که وهاج اینقدر 

با ... » از منطقم انتقاد نکرده،  بلکه به شخصيت من تجاوزکرده اید استداللم  و طرز نوشته ام، از برای آن که شما از
 من با . » ...ندکن منفک ،قانونیاز آن وظيفه ، ا را نوشتم که شمخيلی خوب، من « : لحن ُتندتر گفت و روان شد

حين حرکت به  آقای رشتيا ، در»  ...ین صورت، من دیگر دراین وزارت شما کار نمی کنم  ادر« :  گفتمربلندتصدای 
جواهر باشد، کسی درشکم خود   ازکه دسته اش شمشيری را... بفرمایيد« : داده، گفترا َدور  دهليز، روی خودسوی

آزرده نشوید، انشااهللا مشکل رفع می :  گفت  آقای سرور رنا، نزدیکتر آمد و...  این را بگفت وبرفت.»...نمی زند
  .شود

آقای وهاج، من برایتان عررررض کردم : با تأثر گفت آقای دکتورحبيبی  قصه را شنيد و. من،  واپس رفتم به رادیو 
رئيس صاحب ، من چطور می توانم به حيث یک : گفتم « .شما گپه خرابتر کردیدمتأسفانه ! نگيرید که ازتندی کار

او به کنم که هرکسی با انگشت به سوی من اشاره کرده ، به دیگری بگوید که   دراین وزارت کار، بی حيثيتمأمور
این شرط به کار خود دراین وزارت ادامه خواهم داد  من صرف با ...خاطر بی بی رخشانه ازکار برطرف شده است

  ».  درهمين وظيفه باقی بمانمچندماه ديگر همکه 
ادیو، جناب دکتور حبيبی با خوشحالی مژده ر به برگشتمدرختم رخصتی بيست روزه، وقتی . مان  واپس رفتم به پغ

وهاج  به را پذیرفته، نامۀ رسمی دیگری فرستاده، نوشته است که  ماشکلتور شرط  وداد که جناب وزیر اطالعات 
  .یو بگذرد، ولی نوشته های خودش باید قبل از نشر، از مالحظۀ رئيس رادکار خود ادامه دهد
وقت به  مطمين باشيد که من هيچ: آقای دکتورحبيبی گفت ... این چه معنی دارد؟: جا پریده گفتم  مانند اسپند، از

  . کارشما مداخله نمی کنم
                                                         ***            

وقتی . انيد داخل شویدحاال می تو . صاحب منتظر شما استصدراعظم: که  دراتاق انتظار صدارت، به من گفته شد
  ، با برخاست ازجا، کمترین بندهِ  دادن با مندانش بلند، برای دست عالی وآن شخصيت ، بایوسف خانجناب دکتور

د اجازه داد بنشينم ؛ شای.  ترشده بودم، اندکی خوشحال شدم که گناه مرا خيلی جدی نگرفته است شرمِ عرق آن که از
گفت  ویبــيد، اشاره کرد ميز که  به  مقام شان یعریضميزِ صدراعظم، به روی .  را پریده دیدمرنگ دستم را لرزان و

  ». بی موقع بود مناسب و نوشتۀ شما بد نبود، اما نا«  :که
کارجناب ، روی ميز شده بود" برگۀ تقصيرات من " صدارتدرمقامبرگ برگ اش  را که  خودِ مجله گک ،من  

به حيث   نهمن« : اظهارکردً همين که دهن برای گفتن گشودم، دکتورمحمد یوسف خان فورا.  دیدمصدراعظم
را باتمام معنی  شما تفکر ، احساس و که ممکن است چندکلمه ازمن آموخته باشيدبه حيث استاد شماصدراعظم ، بلکه 

ردارمحمد داود خان هدایت  من هنوز از س.موقف مرا درک کنيد ولی خواهش می کنم  شماهم مرا و. درک می کنم
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  این گونه نشرات وخواهيد شد که  بامن همنوانابرآن،ب ...ایشان مرا درهمه ساحات رهنمایی می کنند. می گيرم
  ».  به پالن ها صدمه رساند هم حدودی شاید تا و، می زندرا برهم  تبليغات، رابطه ها

حفظ کرده باشم،  چيزی خوانده وکن برای موفقيت در امتحانات، چيز مماستاد،درس های برجستۀ فزیک  من که از
 فزیک ِ فهمِ ظرفيت استعداد ومن اصالً . نيستالف درجگرم ، ارزش ابآن همه مطالب  ازنه حاال،  نه آن وقت وولی 

 و -ه، صرف یک بهانه بود تا آواز رخشانهمهرمحت ع درهرحال، حدس من به یقين مبدل شد که موضو...را ندارم
  .کارنشراتی اش سبکدوش گردید ، ازوهاج به جرم توصيفِ ديموکراسیدروازه نشود که 

                                                               ***      
    فقر اقتصا دی درمردم که  »  درجهان سوم«باشد، چنين نظام ، هرچند متعالی آیا می گردیم به اصل مطلب  که رب
سو، چند از کشوری که   به دست آورند؛ درلقمۀ نانیرا می فروشند تا  طفل خود کشوری که ؛ درد نمی زنپا  ست ود

 سوی دیگر، چندين  و ازسازد، ميخاک یکسانابکلبۀ شان را  می گيرد، یا جان شان راخـُمپاره بمب وراکت و
مذهبی جامعه حاکم بوده،   اعتقادات دینی و و طرززندگی و حتی کار و کرداربر ذره ذره زورگویانِ  بی خـرد 

 و ميليون  خانۀ قلب شان را خراب می کند،»متکی بر روايات« ، غالباً غلط ومذهبی دینی و افراطیگستردۀ تلقيناتِ  
ی که  کشوردر...سوی اهداف موهوم می دواندبه را » گم کرده راه« ِ  مردم و  می کشاند  راه غلط را به ها انسان
 چگونه، ...صد نافذ نيستر صد د،قوانين   ودنمی سوز» ! مدرنالطوایفی ملوک « هنوز درآتش یک نوع مردم اش

 چنينچرا باید متوقع بود که  وتواند برای جامعه مفيد باشد -می » ارجل« اسیرچنين دیموکثابت کرد که  توان می
    ؟ راتضمين کند بهبود وضع زندگی هموطن مامی تواند  و  خواهد داشتدیموکراسی مؤثریت 

 که  مطمين بود، چگونه می توان  ارتباط تنگاتنگ با تطبيق قوانين موضوعه دارد،ديموکراسیچون کارسازبودنِ    
 دارای تربيت اکثریت مطلق مردم آن  ونظامی که خاصۀ کشورهای مدرن و بسيار پيشرفته است( ،چنين نظام لوکس

بدون رسيدن و  ، برجامعه  نافذ ومسلطصد صد در ِ قوانينبدون پشتوانۀ  ، )هستند مجهزبه فهم حقوق دیگران وممتاز
   ؟تحقق یابد ...موکراتيکی ده هایاندیشتمرین  رشد اخالق اجتماعی وبه 
روزبروز ، (!) )نظربه لطف همسایه ها( بر تعدادشان هم   و- هستندپدرکالن پدر وليون ها يافغانستان هنوز م در  

ً  با خشونت و  خود حکومت می کنندفرزندانی عقل وفراست باال که -شود افزوده می  و تلقينات شان هم که غالبا
مادرانِ   و پدران ...استادان پوهنتون ها، مؤثریت دارد ِ  معلمان مکاتب وتلقيناتتهدید همراه است، ده ها بار بيشتر از

 ً ِ خود زیسته انشدید پدرانِ تحت تأثيرجوان هم که سالها نسبة سخت تحت فرمان پدرانِ  متعصبی که ( د مرحوم 
طرز  روحيۀ استبدادی وبا  هستند و» روايتی « ، بيشتر) بودندخودبزرگان قبيلۀ  خوانين و خان و قشرمتحجر محيط و

افکار  ه زنجير کهنۀرا ب خود خيلی جوان  با تالش مذبوحانه سعی می کنند  فرزندانِ ، رشد یافته اندقد یمفکر
   . دنندار احکام الهی ارتباطی  و ببندند؛ به زنجير روایاتی ببندند که به دین مقدس اسالم » یتیروا« ِ  معتقداتو

حدی ، به اختراعاتِ  محيرالعقول  با تاکتيک های مدرن ورا خود ،گنهکار که بعيد نيست بشر ٢١  دراین اوایل قرن 
به نظر  بعيد ، "ستاتوسفير"یا " آتموسفير"مان هیا در) ج(مستقيم اش درحضور خداوند کاینات نيايشِ باال ببرد که 

 زندگی می  هممترقی دریک کشور که افغان فرزندانِ  باشعور امروزی می بينيم و می شنویم کههر روزه... نرسد
یکی و مثالً  ،  زنگ می زنند قاری صاحبدیروز است، به  گنجينۀ علوم امروز و  ، کشوری که مخزن کتاب و-کنند

:  می پرسدۀ خود، دیگری ، با الهام از تلقيناتِ  خانواد»...وستم يا خواهرم رنگ ناخن بزنه،  يا نزنه؟د« : می پرسد 
  !!»  یا خير اس که  پيشانی ما مالوم شوه؟ ... تا زیر پيشانی، باالی ابرو باشه ؟،ماچادر« 

                                                              ***       
  - صددرصد مسخ شدۀ او-تقلبی  به افغانستان و اهدای دیموکراسی جورج بوشمسترتاقبل ازهجوم قشونِ  (، رندهنگا

 -ن حاليعدر   -و، بی کفایتانسان های جمع ازحامدکرزی را آقای  بعد ازآن که سال دوحتی یکی  به افغانستان، و
 دیموکراسی او  هنوز...) ساخت، تِ  مردم افغانستاننوشحاکم  مطلق العنان سر برگزید و، چند پهلوبی نهایت فتنه و 

  توأم با پاليسی های ناقصی کهديموکراسی قالبیکه این متيقن شد  ولی چون ...تبليغ می کرد تأیيد  و" نهناشيا" را
ِ برزخم های ملت   مرهمی  می کند، به جای آن کهتخريب، تعميربجای   برای افغانستان طرح کرده است، بوش مستر

ً   باشد، زخم هاافغانستان   درقدم اول، که   راديموکراسی ۀطنطنُپر، لغتِ  ... ساخته راهی استناسوررا تدریجا
  نيز احکام  آناهمالِ یاتطبيق  و، شمرده می شود»   اسالمیعقایِدخالف « ، به زعم افراطون دينیمواد آن، اکثر

 ، برای مردم منزجر وطن،احوال درچنين حال و  واستيای اموربرداشتِ  اول  وسليقه  متکی به ذوق و)درافغانستان(
 بردنِ  بدونِ  بر فراز، ...برحقوق دیگران» !!دیمو کراتيک « اِتتجاوز بيچارگی و فقر و شقاوت و جز بدبختی و

 که  پایه های وحدت ملیِ سست کردن جز و... رقباانصافِ   ازعدل و حق و دور کشاندنِ غيربرنشيباستحقاقِ خود و 
، اوردهين برای ملتِ  افغان ارمغانی  فالح و ، صالح و... جامعۀ افغان استبيش از هروقت دیگر، نيازمبرم امروز

 به همين - من شخصا،...نوکران بيگانه است  جنایتکاران و جنگساالران وبهبلکه محض برای قدرت بخشيدنِ  دایمی 
باعث  جدید وخالق تضادهای  ص، غيرعملی، مغشوش کننده، دیموکراسی را برای شرایط فعلی زادگاهم، ناق-علل 

  .متوقف می سازمالاقل درساحۀ کارخود،  ستاش آن را  تبليغ و  مردود می دانم ودرنتيجه، مرج مزید و هرج و



 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

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

تکارانِ  خيان زورمندان، جنگ ساالران، ِ صففقط  فقط وایط فعلی افغانستان، رکه درش   امریکاديموکراسیاین   
 روی کاريکاتورتا این :   می دانمکه نزد من مردود است نـُقـتيبا این  وطن فروشان رابه مراد می ساند،  و»چلوس«

  اگر-ازچنان دیموکراسی که(دیموکراسی واقعی   اثری از، زنده ایم ،امثال من همسن وتعدادی از تا من و ،باشدکار 
تشویش نکنيد، این وقفه زیاد ... ( پدید نخواهد آمددرجامعۀ ما ) رشد کرده استبيشتر  ال اقل درهند -از امریکا بگذریم 
باآلخره، برای رسيدن به این هدف ایشان . دیموکرات ما کم نيستند باشعور و تعداد جوانانِ   زیرا،.طول نخواهد کشيد

از ميان بردارند  را مروز، متهورانه تالش خواهند کرد تا فتنه هاادرفضای بهتر از  و عالی ، باهم متفق خواهند شد
 ر به گوریی،آرزوچنين  همراه با  ،همساالن بنده   بنده ویقيناً  آنگاه که ...ودیموکراسی واقعی را آمادۀ تطبيق سازند

   !)فته باشيم،
دیموکراسی، » چنين« آیا  - :کرده، بپرسيدتوجه افغانستان  مردم عينیحال و احوالواقعيت های ملموس و  شماخود به
   کشد که خواهدنعره   ، اگر زبان داشته باشد افغانستانچارگی مردميب و فقریقيناً  ... ست؟ ه ما بود وی کمال آرزو

هشت گوشۀ افغانستان،  از - »؟ راضی استدیموکراسی کثيف » چنين«  ازِ  افغانستانآیا ملت«  -  ...»!خير  ،نه«
حق تلفی ، فساد اداری، )اطفالحتی بر (ت جنسیتجاوزا گونه گون، امراض، دربه دری ها « ءاز زبانِ  بی زبانی

، عقب رفتن صالحان  و قاچاق گستردۀ مواد مخدر،  ودارايی مردمِ  دولت غصب زمين، اشغال خانه های مردمها، 
 فریاد می ...» ساير مفسدان و آزادی مطلق قاتالن  و وطن بيگناهِ شکنجۀ خادمانِ  حبس و... غاصبان رويکار شدن

 که به نام نهادچنين دیموکراسی ! ...  موکراسی یلعنت براین د... ! ی ی ینی...  ی ی ینی... ی ی ی ین« : که کنند
را مديريت های توانایی نابدترین امتحان اخالق و  ، هفت سالطول  گروپ ،  گروپی که درقترینیناال  وفاسد ترین

 »..!تصوریک انسان نورمال دوراست) حتی(ازعقل ، رای احراز چنان مقام  کاندید کندرا ب داده است، بار دیگر خود
به : ، بدبختانه، چنين حق را به همه داده است)خاصۀ افغانستانِ  مغضوب (بلی،  ولی این دیموکراسی ء امریکایی 

   ...قاتل، به جاهل، به وطن فروش، به نوکربوش
می رویم حاال.   دیموکراسی خواهم نوشتارۀب هم در ، باز»تهاجم فرهنگی« دربخش دوم  ،فراموش نفرمایيد که بنده(

    : مردمدرددلدنبال 
                                                                ***  

حضور قوای امریکا درافغانستان  به بهانۀ :   شده است کهمطرحاین واقعيت » درد دل اکثر مردم ما«  ِ   اول پردۀدر
 و» تازه چاالک«  خيالِ  کهنهمحض برای آن است که نخست بلند پروازی های رژیم   ،»ريزم تروعليه « ه مبارز

بدتر از   حادثۀ مرگباری، ، دودیگر، نگذارد...جر ایران را تحت نظر داشته باشدح متِ و خيال باف مرتجع و فته گر
 پاکستان  ِ  دست یابند یا بم اتومنگذارد افراطيون اسالمی به بم اتومهم  و... ، تجدید شودمعروفيازدۀ سپتمبرِ حادثۀ 

  ... !را بدزدند
آن حمایت   که فعالً  در وضع سخت بحرانی قرار داشته، نمی خواهند، هرچند برای مردم افغانستان امریکاطرحاین 

نوش : باید گفت ، ناگزیرهمين است  چون هدف اصلی امریکا،همآن است، بابدمزه  بسياردست بدهند،  را از کشور
 مردم بيچاره و)  مانند هشت سالی که گذشت( د يوقتی  می خواه« : کهشود فوراً  باید اضافه  ولی ... باد؛تانجان 

ِ يد که فریب ده  وعده و وعيدبا این  را مردم دنيافقيرافغانستان و  همه ساحات حيات  در ،افغانستانبه مردم 
، پس ...داد هدیه خواهيدمردم آن کشوربه  هيت راآزادی و رفا کرد و کمک خواهيداقتصادی، سياسی و اجتماعی شان 

 از جنگ ساالران، هشت ساله  این حمایت بی دریغ: توضيح دهيد قسم می دهيم که »Jesusجيزس «  به را شما
رده، جيب های تهی شانرا خاک بلند ک  چرا اینها را به بهانه های مختلف از..برای چيست؟ چرا و... غاصبان دزدان و

  خاینانه با های وانیدتارقعر  پرستی و ازمليتولجن پول پرستی  قدم به قدم  ایشان را از وساختيدردال از مملو
بلند  ،...خشونت عليه اقوام ديگر تنفر وسطح ذلتبار از تماميت ارضی افغانستان و انِ دشمن  رقيب وهمسایه های

که  به صدها  کابل را  دینی ومذهبیءافراطيون و  جنگساالراند کهيتصریح کن ...قدرت رسانيدید؟ چرا؟ به اوج کرده،
 ملل جهان آشکار است، شان به تمام و سوابق خونين  جنایاتوهستند  تروریستان  طالبان وکذابتر از و فتنه تر، دليل

دست راحت و  برسند، برعکس، ایشان را محاکم عدلی سوق دهيد تابه کيفرجنایات خودبه به جای آن که ایشان را
ً دراشتهگذ نخورده ً  پارلمان و ، قسما   هم سرنوشت سی ميلون افغان  بر ا داده اید تا حاکمکابينۀ کرزی ج دربعضا
    ؟باشند

  
  .)وحرف های ديگر که بعدًا خواهم نوشت( 
  
  
 
 
 
 


