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  ٧از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan يل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذ. 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 

م٠٥/٠٨/٢٠٠٩                                ِسـراج َوّهـاج
          

 
 
  

  ]به سلسلۀ  تهاجم فرهنگی [ 
  

  ديموکراسی درافغانستان: ادامۀ بحث قبلی
درقالب قدرت نمايی افراطيون ،  ظاهراً ، گويا، به " ديموکراسیء امريکايی" يا فروريزی مادۀ ِشـبه 

 !حقوق بشر درآن کشور " ی و رعايِتشناساي" منظورتطبيق عدالت وانصاف و 
  

********  
 

   درافغانستان است؟»شفاف« واقعاً  طرفدار انتخاباتِ آيا حکومت امريکا 
  

به هجوم ديموکراسیء امريکايی اشاره شد که  درطول بيش ازهفت ) ٢٠٠٩ می ٢٣ خ ّرُمـَومنتشرۀ (درنوشتۀ پيشين 
 افتخارِ استفاده ،"عدالت و آزادی افغان"محتاِج ومستحقِ ، يعنی ملتِ  .. .سالِ  گذشته، شاهد عدم  کارآيِی آن بوده ايم

درآن نوشته ... ازآن را دراين سال های سرنوشت ساز نيافت،  يا کمتر وناچيزتر ازميزان احتياج واستحقاق خود يافت
واهی نداشته است ،  درگذشته نيز، درسرزمين افغانستان، مؤثريتِ  دلخآزادی های مدنیعرض کردم که اين گونه 

» اسالمی« تـَخيـُـلِ  موفقيتِ  ديموکراسی دردولتی که ادعا می شود . زيراهمه می دانند که تجمع ِضَدّ ين محال است
هرگز نمی توان يک : خودفريبیء محض واصراردرتطبيق آن، ضايع کنندۀ فرصت ها وسرمايه ها است(!) است

اشاره ها می " جدايی دين از دولت"صلِ قاطع بوده است که گاهی به روی همين ا.  گفتديموکرات را دولت اسالمی
  . شود

ِ  همين  عدم موفقيت اين نظام وناکامی ذلتبارحکومت کرزی وشرکاء  نيز  رياکارانۀ اصرار درتلفيق وپيوند
ً دينی ومذهبی است    -ت گفت  اگربتوان آن را دول–اين که آيا اعمالِ  اين دولت ( ديموکراسی دريک دولت ظاهرا

ديموکراسی غربی ازيکسو مغايرمعتقداِت کسبی  وتقليدیء ): واقعاً  اسالمی است يانه، بحثِ جداگانه را ايجاب می کند
، برسرنوشت رواياتِ  دينی ومذهبیو زورگوی است؛ گروه هايی که خودرا به زورِ  ) متعـصب( گروه های فناتيک 

ً  بی سواد    حاکم ) ً باسواِد نسبی اما ناآگاه ازحقـــوق طبيعی وانسانی خودشانياقسما(ملتِ مظلوم وشريف وغالبا
  ...  قرار گرفته اندو مقام رهبـــریساخته ، دررأس دولت 
تا روزی که مشخص شود رئيس جمهورآيندۀ افغانستان (، مارا مجبورمی سازدتکرارتاريخ  جبرزمان و ترس از

 کرزی وشرکاء ودنبالۀ متعفن آن وتقلبِ  گسترده يره وتارتبرعرض وطولِ  فاجعۀ هفت سالۀ حکومتِ  ) کيست
  که جويچۀ آبیروشنیء مکرربَيـفگنيم، زيرا ... واشتباهِ عظيم امريکا درحمايت ازآن رژيم... درمبارزاتِ  انتخاباتی

ِ  مردم افغانستان را ازميان بردارد  ً  بيست و پنج سال، عطشِ  بی نهايت شديد ، متأسفانه ُمـقـّدرشد پس ازتخمينا
 ويل دورانت!. ( ساختسرطانی  بويی بيرون شد که به جای رفع تشنگی ها، پيکرمحيط رابد  کثيف وسرچشمۀاز

      برای ارضايی منافع شخصی است، نه َپست... چنين طرزحکومت که مانند فرمانروايی اشخاصِ  « : گفته بود
قبلی امريکا بايد ازملت افغان عذرخواهی کند، زيرا شخصی رژيم ). »...خيِرعموم ، بی فايده وخطرناک خواهد گرديد

، برای رياست جمهوری افغانستان برگزيده شد و سخت مورد )ازجمع تخميناً سی ميليون افغان(که به حکم آقای بوش
  .. ).!هست و ( قهاری هم بود حيله گر  و ُپرفتنهبود، بلکه بی کفايت ترين ها حمايت وی هم قرارگرفت،  نه تنها از

دارند، لطفاً  تجسم کنند شخصِ  هردم خيال وبی کفايت را که باهمه ُپررويی وعدم اعتنا به » رأی « کسانی که حقِ 
تجسم کنند چنين شخص را که ازيکطرف دوام !...   هم باشد فعالِ  مايشاء،  ... ومقام اشملتحيثيتِ  خودش و منزلتِ 

" اتکاء به جنگساالران ومرتجعين" زمستحقِ آن نبوده است،  درخود  درکرسی رياست جمهوری را، مقامی که هرگ
دانسته است تا " فريب دادنِ  سياستمدارانِ  امريکا وجهان" می بيند  و ازطرفِ  ديگر، مصلحتِ  شخصی خودرا در

توجه !... (وی،  تضمين کنند» آبخور« بقای غيرقانونی وُپرازچال ونـَيَر نگِ  اورا، با ريختنِ  بيليون ها دالر به 
فرماييد که سياستمدارانِ  امريکا  اگرگاهی فريب می خورند، برای آن است که مصلحتِ  ملی وسياسی شان ايجاب 

  !) ، يعنی درچنين موارد قصداً  می خواهند فريب بخورند... می کند
شمارا  با دل وجان پذيرفته ) ديموکراسی(  می دهد که ما عطيۀ عالی قــَولِ  شرف  آقای کرزی به جــوامع بين المللی 

هستند، اطمينان می دهد » باندِ  مدافع او« ايم، ولی به جنايتکاران جنگی که درواقع همدم و همدست وهم پيمان و حتی



 
 

  
  ٧ از ٢ :تعداد صفحات

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

تقلب پذير وبرای کرزی  " به جزبخش انتخابات آن که هميشه –وعمالً  هم ثابت می سازد که اين ديموکراسیء مردود 
  وبرادران

  ودرراه عدالت وانصاف و به نفع ملت وازطرف ملت ، برای ملت، هرگز "منفعتباربوده است...  اوجنگ ساالره
     !اصالً  برای چنين دولت، مطرح نيستمنفعتِ ملت، ... !رعايت حقوق مردم  تطبيق نخواهد شد

تان حمايت نمی ما ازنامزدهای رياست جمهوری افغانس: ، رئيس جمهورامريکا اظهارداشته است کهاوبامهجنابِ  
بسياری ازافغانانِ  دانا دراين مورد ترديد : نخست!... انتخابات دراين کشورشفاف باشدکنيم، اما سعی خواهيم کرد 

 مزيد برعلت است وامنيتِ  بی سوادی مردم،درکشوری مانند افغانستان که درسراسرآن فقربيداد می کند، : دارند 
 اگرآقای اوبامه، به موفقيت :دومباشد؟   وشفاف  انتخابات قانع کننده کامل وجود ندارد چگونه ممکن است پروسۀ

ِ  ...  موفقيت آميزشان چه وقت آغازمی شود؟سعیِمساعی خود مطمئن است، پس اين   دسايسبعد ازآن که دود
و چند گرسنـَگان ومليون ها افغان بی بضاعت وفقير، به پايان رسيد  آرای درسراسرکشور پهن شد؟  وپالن خريداری

جد وجهد خود را ) همراه با چند  وزيرمزدور(،تازه به کرسی نشستۀ متعهد به غالمی کرزی و با ندِ  خاين اوء والی
اگر به فالن کس رأی " ، اين که   » تهديد وتشويق« وپروسۀ ... دراين طريقِ  ناروا  ونا سالم به پايان رسانيدند؟

موفقانه !"  فالنی بدهی، يکی ازکرسی های حکومت ازآن توخواهد بودواگررأی موافق به ... ندهی، کـُشته می شوی
  انجام يافت؟ 
که گويا درکانِ  نمک رفته است،  نيزدرهمين اواخر که کارها به ) نمايندۀ سرمنشی ملل متحد درافغانستان( اقای آيدی

ازاين رومهم است .. تقويت گرددبايد اعتماد مردم نسبت به روند دموکراسی، ... «:عمق کثافت کشانده شده است، گفت
، مانند کسی که تازه ازخواب برخاسته آقای آيدیمضحکتر اين که ... »  رقابت فراهم شودمساويانۀتازمينه های 

باشد، ازتمام  نهادهای دولتی و امنيتی افغانستان درخواست می  کند تا ازمداخله درامورانتخابات خودداری کرده، 
يک سرپرستِ  خوابيدۀ  آيا اين تقاضا بيشتر به توقع !...  به نامزد مورد توجه خود رأی دهنداجازه دهند مردم آزادانه

، ...، کفتارهايی که رمه را قبالً  تکه و پاره کرده اند» کفتار«  نمی ماند که فاژه يی کشيده، ازيک گــَـله باغ وحش
  !ـَردمؤدبانه خواهش کند  تا اجازه دهند  رمۀ عاجز،  بدون مزاحمت بَچ

" خوش بين"هم می فرمايد که با وصف ناآرامی ها، از انتخابات ) مسؤولِ روابط خارجی اتحاديۀ اروپا(آقای سوالنا 
 ناظر اتحاديۀاروپا درافغانستان و اين که پنجاه نظارت کنندۀ ديگر فقط ده روزقبل ازشروع ٦٧وی ازوجود!..  است

« خبر ندارند که آن ) اهل خبره(اما، آيا واقعاً  اين باخبران ... اد می کندانتخابات وارد افغانستان خوهندشد، با افتخاري
؟  ببينيد که درارگ شاهی چه پالن ها برای اغفال ملت !درطول مدتِ  يک ماه ونيمِ اخير ازميان رفته است» شفافيت

 ٤٥ درطول ِ کابلمعاش خوارانِ حکومتآيا ندانسته ايد که !...  طرح شده، و چه بازی ها روی کاربوده است
 بوده اند؟  محال است ندانيد که تقريباً همه نيروی کرزیروزاخير، حداکثر، درخدمتِ  کمپاين خالف قانون انتخاباتی 

شما نخست، الزم .  ( نشراتی وتبليغاتی وزارت اطالعات وفرهنگ کابل  درخدمتِ  کمپا ينِ  کرزی قرارداشته است
بعد، با طمانينه، مزيتِ  !...  را درقفس آهنين می انداختيدکفتار تيزدندان ، چند بود، برملتِ مظلوم افغان رحم کرده

بنابرآن ، مجاز دانستنِ  کرزی و شرکاء در دوامِ  حکمروايی !) .  يا رعات آن درانتخابات را  تأکيد می کرديدشفافيت
       گی تلقی می شود، زيرا اين  خطای بزر- بعد ازختم قانونیء دورۀ ناهنجارپنجساله اش-  سه ماههغيرقانونی 

  ! ازبين برده است) باموفقيت( غيرقانونی، طوری که عرض شد، شفافيت های انتخاباتی را  دوامِ 
بيشتررسانه های تصويری ، شنيداری و :  رئيس کميسيون رسانه ها گفت( :لطفاً توجه فرماييد به اين تازه ترين خبر 

... ن، اصل بی طرفی و توازن را درمبارزات انتخاباتی کمتررعايت کرده اندچاپی دولتی و غيردولتی درافغانستا
.  درصد پوشش يافته است٤٨ تا ٤٦اخبار مربوط به رئيس جمهورکرزی ازطريق راديو وتلويزيون دولتی، "

درحاليکه ازهيچ يک ازديگر نامزد های رياست جمهوری تا اين حد پوشش خبری در رسانه های دولتی ديده نشده 
 های خصوصی هم برنامه های تبليغاتی آقای کرزی را در مقايسه با ديگر -برخی ازرسانه :" وی افزود ." است

در رسانه های چاپی دولتی هم اخبار مربوط به ..." نامزدهای انتخابات رياست جمهوری بيشتر بازتاب داده اند
دربرنامه . رابه خود اختصاص داده است درصد حجم مطالب چاپ شده ٧٠مبارزات انتخاباتی رئيس جمهور کرزی 

 درصد استفاده کرده است و کانديداهای بسيار نزديک به کرزی ١١.٣٨های غيرازاخبارتلويزيون ملی آقای کرزی 
مقام های وزارت اطالعات و فرهنگ در زمينه : آقای توحيدی گفت..."  در رده های ششم و هفـتم جا گرفته اند

 ).ولتی با تصميم های کميسيون رسانه ها، با بی تفاوتی برخورد کرده اندنظارت بر کارکرد مطبوعات د
اگرمی خواهيد  نوعِ  بدتر .  است ايران، متأسفانه، مانندِ هميشه،  رژيمِ  ديکتاتور "باندِ او" مرجع تقليدِ  کرزی و

  لطفاً  به اين نمونۀ تازه وشديد تر از ناروايی های حکومتِ  مرتجع ايران را درافغانستان به وضوح مشاهده کنيد،
انتخاباتِ  « : آقای مقتدايی، مديرحوزۀ علميۀ قـُم  ونايب رئيس جامعۀ مدرسين حوزۀ علميه  گفته است:  توجه فرماييد

وحاال توجه ... » !است وهيچ مشکلی درآن وجود نداردپروردگار و امام زمان مورد تأييد ايراناخيررياست جمهوری 
ديموکراتيک ) ظاهرًا( ، جناب صبغة اهللا مجددی که دريک نظام )فرمان روای محلی کرزی" (انکاکاج" فرماييد به 

" وی به جواب ُپرسنده هايی که ازچنين!.. برای بقای کرزی فال می بيند و استخاره می کند(!)  نوع امريکايی 



 
 

  
  ٧ از ٣ :تعداد صفحات

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

ازطرف به ما يک اشاراتی شد ... ممعلوم است که استخاره کردي« :بهت زده ومتحير شده اند، می فرمايد"  طرزانتخاب
  )کاستِ  آن موجود است!...  (»  که به همين کرزی رأی بدهيدخداوند

 ورهنما و رهبرِ  کرزی وشرکاء،  ُمال صاحب هنوزعقل خودرا ازدست نداده ، اين  اهللاصبغة، ...اوبامهنه خير آقای 
د  و ميليون ها  مردم ساده دل و کم سواد مارا تلقين کند  نَـَو بدهصبغۀفقط  ماهرانه خواسته است به انتخاباتِ  اخير، 

 َپيروی کنيد،  ورنه درآتش دوزخ خواهيد وارادۀ پروردگار ، ازاين حکم اشارۀ خداوند است" انتخاب کرزی"که اين 
نند،   را برای قتل بی گناهان تشويق ومغزشويی می کانتحارکنندگانکه ازچندسال به اين طرف، طالبان آيا !... سوخت

  ،  چه تفاوتی وجود دارد  بينِ طالبان و کاکاجان ؟ همفکریپس، با چنيِن ... ازشبيهء اين روش  وتلقين کارنگرفته اند؟
 ً رامغشوش ساخته،  برباد کنندۀ » شفافيتِ  پروسۀ انتخابات« اين تالش وتلقين ِِ خجالت آورجناب مجددی، واضحا

جناب مجددی ازپندار فيلسوفی به نام ...  استاهدايی شماِ پايۀ ديموکراسی صداقِت انتخابات و بالنتيجه، ُسست کردن 
ديموکراسی اين نيست که اشخاص، به تصادف وبه تناوب، رشتۀ امور « :اطالع ندارد که گفته است" گورگياس" 

 ومهارت  قابل خودرا نمايانده باشند واز تمام امتحانات، باقابليتجوهرفقط کسانی که ... جمهوری را به دست گيرند
ِ  امورحکومت خواهند بود هيچ کس نمی تواند مقامی را ...« : وی افزوده است» توجه، بيرون آمده باشند، نامزد
مشاغل عاليه مالِ  کسانی است که مشاغلِ  پايين تررا . احراز کند، مگر آنکه قبالً  خودرا  برای آن آماده کرده باشد

  ».رده باشندکاره دخوب ا
برای چندروزبه ) به اساس تصميم و  ارادۀ حکومت پاکستان( روی صحنه آمد و مجدداً مجددی صاحب،  زمانی که 

حيث رئيس جمهورتعيين شد، به يک عده ازخواهرانِ ما که ازدست مأمورين دولت شکايت ها داشتند، با آوازبلند 
 توجه فرماييد ---. )ت آن موجود استکاس(»  !دَ غضبِ  خدا شوند اين ها، هرچه می گويم به گفتم نمی کنند« :گفت

ديگراعمال اين ،  تفاوت چندانی وجود ندارد، ولی توأم با »استخاره« و اين » طلبِ غضبِ خداوند« که درآن 
) ١(خالدِ بن وليد، لقبِ  ... ، اين که بی اعتناء به دردها، زخم ها و زجرهای ملتِ  درَبدر وسوگوار وصبورعاليجناب

وهمين جناب صبغة اهللا مجددی بود که درهمان ... اعطاء نمود) مشهوربه گلم جمع(   کموِنست رشيد دوستمرا به 
، مجموعِ  اين سادگی هاً سبب شد، آدم های !.. را به روس ها بخشيدغرامات جنگیدورۀ فرمانروايی چندروزۀ خود، 
 - ١!  ( پيش بينی کنندخرابرا » کرزیحالِ   « ...اگر اين مکتب است واين مال: دانا وباشعورافغانستان، به فحوای

ِ  مشهوراسالم درزمان خالفتِ  ابوکرصديق  ِ بن وليد يکی ازسرداران   وفادار حضرت يارنخستين ) رض( خالد
  ) ! ،  دشمنِ  دين ودنيای مردم»رشيد دوستم« مقايسه کنيد شخصيتِ  ممتاز اورا  با... بود " ص"رسول اهللا 
موکراسیء مصنوعی وفاقد پايه واستحکامِ  قانونِ  امريکا ، به برکتِ  ديموکراسیء که دي) خيروبرکتِ (  به ُيمنِ 
 -کمونست های ديکتاتور( مردمی که ازدستِ  دو گروهِ  افراطیء لعنتی منزل شخصی، هزاران ... کرزی شدبازيچۀ

يمِ  دولتِ  کرزی وشرکاء را آوارۀ کشورهای بيگانه شدند، توسط عناصری که حداکثرت)  ديکتاتورروايتیومسلمانانِ  
  !  من خود يکی ازقربانيانِ  اين بی عدالتی، اين اخاذی و چنين چپاول هستم!... تشکيل داده اند، غصب گرديد 

) يک قبالۀ شرعی(صد درصد قانونی ِ  ، سه سال قبل ازامروز،  با سازوبرگ)نويسندۀ اين سطور( منِ  خوشباور 
 بود، بلکه به ميمنتِ  ويران که با برکتِ  ديموکراسیء امريکايی، نه تنها هنوز یکابل زيبايَپرواز کردم به سوی 

 وجذبۀ ديموکراسی به قوت خودرا،، رفتم تا خانۀ ...هم بود"  گنديده وخاکسار"  وشُـُرکاء،  تابخواهیکرزیوجود 
  - ِام سفر را  سفريل ِ اين تفص. (  برای افغانستان، ازچنگِ  اشغالگران نجات دهمبوشرئيس جمهور منتخبِ  آقای 

ً  سه )   نمی نويسم، ولی-يا ِام کـََرت به ذکر اين نکته اکتفا می کنم که بعد از دوماه  تپ وتالش، با مصرف تخمينا
  .  آشنا سازم»  لنگ« ، فقط به يک قاضیءصد قاضی کورهزاردالر، توانستم اشغال کنندۀ خانۀ ام را به جای 

ازتيمور بيشتر (ی و ويران کردنِ  قصرآرزوهای مردم دررسيدن به حق وحقوق شان   قاضیء لـَنگ که دراخاذ
، بنده را وادار سازد تا اگر نتوانم نيمی ازقيمت آن انواع حيله های غيرشرعیمهارت داشت، درصدد افتاد تابا ) ِلنگ

پيش ازپيش، دودسته برايش تقديم خانۀ اشغال شده را به وی بدهم،  کم ازکم ثلثِی ازاصل قيمتِ آن کبوتر ناگرفته را 
» لـَنگان لنگان« و اشغال کنندۀ خانۀ شخصی من، پس ازآن همه سرگردانی ها، درحالی که  قاضی صاحب !... کنم

      اگرمزاحمتِ خودرا کم نکنی، به حامیء درجه يکِ خود « : حوصله ام را سرداده بود، بنده را تهــديد کرد وگفت
و باورکنيد خوانندگانِ عزيز که درآخرين لحظات، »  ! کنم تادرهمين جا نفـَست را بکشدشکايت می) آقای دوستم(

 زنگ زد و به لسان ترکی صحبت هايی کرد که من شبرغانتوسط ِسلرفون يا موبايل خود، درمقابل چشمان من، به 
ً  دست بردارم و » ودمبارزۀ حقوقی خ« معنی آن را نفهميدم،  ولی اين زد وبندها  وادارم ساخت که ازدوام  موقتا

روم  که در ) وزيرحج اوقاف(  اهللا شهرانی -، جناب آقای نعمت )دراين مورد( رجوع کنم به آخرين مرجع استشاره 
  . باهم آشنا شده بوديم

زحماتِ  سه  توانسته بود پس ازمصرف زياد و- مانندِ تو-دوسال قبل، يک بيچارۀ ديگر« :  شهرانی صاحب فرمودند
وی، مراحل سه گانه را با موفقيت طی کرد و اوامرقطعی حکومت صادرشد که . و حقوق خودرا ثابت کند حقساله، 

ولی اينک، بيش از دوسال است که آن بدنصيب هرطرف می َدَود و می تپد، هرگزنتوانسته ... خانه اش را تخليه کنند
لذا، من به حيث ... غالگرِ آن منزل را ندارد زورِ بيرون کردنِ اشحکومت،زيرا، ... است خانۀ خودرابه دست آورد

عضو کابينۀ اين حکومت ، چاره يی ندارم جز اين که به شما دوستِ عزيزتوصيه کنم، ازاين تپيدن های شرعی 



 
 

  
  ٧ از ٤ :تعداد صفحات

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

من، با وزيرصاحبِ  حج واوقاف .   »!به طورخصوصی با اشغالگر خانۀ تان جوربياييد) اگربتوانيد(بگذريد و
  ...!  ازپای،  برگشتم به امريکادرازترقرضداروبيمار، با دستانِ  ... عد، ازهمه چيز گذشتم، خداحافظی کرده، دو روزب

 دولتِ پوشالی کابل، دولتی ازساخته های نادرست ِِ رئيس سنایدرهرحال، بهتراست برگردم به شرحِ شهکاربعدی  
ها دردامان حکومت های آينده هم  باقی مدت "  چـَـتـَـلیءآن" که يقين دارم گليمِ  آن بزودی جمع نشده، بوشآقای 

  :خواهد اند
» ُبن«  که به مشورۀ شاه فقيد درشهرشورای مصالحه و وحدت ملی افغانستان را به ياد داريم  مجالس موفقيت آميز 

ِ  يکی ازمجالسِ  بزرگ آن که با اشتراک شخصيت های سرشناس ملی وسران اقوام  تشکيل يافته، با دايرشدن
 اين عالم دين -، آقای صبغة اهللا مجددی) بنده درآن مجلس حضور داشت...( ه شهرت چشمگيری رسيدافغانستان، ب

آماده شد تابه طورپوشيده وِسّری، با وزارت خارجۀ اتريش )  دامادشاه( به تحريک سردارعبدالولی -اخالق ما ومبلغِ 
،  درآن کشور  وصاحبِ  امتيازآن بودمبتکرکه ...  ، بدون سلسلۀ شورای مصالحهعين آن مجلس راتماس گيرد و

 سخت حسود - به رياست پروفيسورسيرت-زيرا سردارموصوف، ازموفقيت وشهرتِ  جهانی شورا !  دايرکند
،  شانۀ نرم  درچنين موارداين جنابوناراحت شده بود و استعمالِ  ناجوانمردانۀ معلم دين واخالق مارا که می دانست 

  !.. ،  الزم دانستتری دارند
که اخالقِ  زننده  و خودخواهی های )  داماد وپسرکاکای شاهِ  فقيد( مساعی حاسدانۀ سردار، جنرال عبدالولی خان  

 پايان نيافته، بعداً ، پس ازتشکيل حکومتِ  موقت ، به دوتن از صحنه سازی فوقمفرطِ  وی به همه معلوم است، با 
  ِ ِ خودهواخواهان  ِ حامد ک( گوش به فرمان  اعليحضرتهدايت داد که وقتی ) رزی وداکترزلمی رسولآقايان

ً  اعالم کنيد که پروفيسورعبدالستارسيرت روممحمدظاهرشاه مصمم شد از (  به سوی کابل پروازکند، شما رسما
هرشاه  اين بود زيرا حدسِ قريب به يقينِ  اکثرطرفدارانِ  مرحوم ظا... حق آمدن به افغانستان را  ندارد) مشاورپادشاه

با وصفِ آن که پروفسيورسيرت به ... که ايشان به ُجزآقای سيرت، کسی ديگررا به وکالتِ خود تعيين نخواهد کرد
داکتر زلمی کابل نرفت، هنوزُمحتـَمل بود که شاه سابق، همو را به حيث رئيسِ حکومتِ موقت انتخاب کند، ولی 

افواه است که ( ين لحظه، به ارگ شاهی رفت وپادشاه را تهد يد کرد ، به نمايندگیء پريزينت بوش، درآخرخليلزاد
  !... ، کسی ديگر را تعيين کندبه جزحامد کرزیکه  حق ندارد !)  نمودبه مرگاورا تهديد 

*****                                                                   
 ولی  در...استواراست» قوانين«ء کامل داريم  که برتهداب مستحکم  امريکا آگاهیارجمند    ازديموکراسیء عالی و
،اهداء شده است تا )نه به مردم بيچارۀ افغانستان( به آقای کرزی وشرکاء که » بوش « ديموکراسی اهدايی آقای 

مؤثريتِ   ، خون آلود دست اورا درهر خيانتی آزاد گذاشته باشد ، چه تضمينی وجوددارد که درافغانستانِ  خاکسارو
شاهد هستند که حکومتِ  ) همه(مردم افغانستان وناظرانِ جهان ... دلخواه يا  کم ازکم زمينۀ تطبيق داشته باشد؟ 

، سرتنبگی و بی )بدترازاستبدادکمونستان(موجودِ  به اصطالح اسالمی افغانستان، نمونۀ بی سابقه يی ازاستبدادِ  رأی 
است که بازيگرانِ آن را ) نارواتر اززمانِ  قبل ازاسالم( چپاول و دزدی ، چورو)زننده تر ازدورۀ سقوی( خردی 

اين دولتِ منفور می باييست به ... چند دزد وقالش وقاتل و متجاوزان به ناموسِ مردمِ  بچاره وفقير تشکيل می دهد
  .ازتهداب سرنگون شود)  حتی(آقای اوبامه سرکوب و " change" اساس پاليسی

حکومتِ  مافيايیء  " غيرديموکراتيِک"افغانستان ازجناب شما  اين است که آيا با اين همه تالش های سؤال مردم فقير 
ً "کرزی وشرکا، وتالش های خاينانۀ مزدورانِ  روس وايران وپاکستان وعربستان سعودی که  وبی پروا " علنا

وجه فرماييد که  فرقِ وحشتناک ت...  موجوداست؟شفافيتِ انتخاباتصورت گرفته است و می گيرد هنوز، امکان 
، قتل وسرقت و ِ  مافيای سيسيل اين است که اعمالانجمن سری ايتاليايی ها ومردم سيسيلبا » حکومت مافيايی«اين

 اين جنايت هارا درکشورخود  و دربين مردم مافيای کرزی،ارعاب و تهــد يد در کشورهای بيگانه است، درحالی که 
  ! ... گرسنۀ خود انجام می دهندو جامعۀ سوگوار و زخمی و

« : هم  خبرشد که يک مهاجرافغان ازهالند  با تلويزيون پيام افغان تماس گرفت و گفت" !شفافيت" بايد ازاين
ِ  من که درچهارگوشۀ کابل زندگی می کنند، ) درکارتۀ نو،  شاه شهيد، خيرخانه و ميکروريان( خويشاوندان

اين کارت صرف درصورتی به : ، شرط ِ گذاشتند که)برای ما(دنِ کارتِ  رأيدهی اظهارداشتند که نمايندۀ دولت دردا
  ... »!الحول وال قوة اال باهللا »  « !  رأی می دهيد،کرزیشما داده می شود که قسم بخوريد تنها وتنها  به 

ساتِ  نشراتی وتبليغاتی همه واقف اند که اين مبالغ به مؤس. نامزدهای انتخابات، درامريکا، مبالغ گزافی می پردازند
ومبلغينِ  ماهروساير رسانه های جمعی پرداخته می شود، نه به رأی دهندگان که در درجۀ اول غيرقانونی است و 
ِ  سير ورسيده و وطن خواه وتحصيل کردۀ غرب، محال است آرای ارزشمند خودرا دربدل چند پول  بعد، مردم

 ازکجا به دست آورده و به - درظرف پانزده روز- ميليون افغانی را٨٥معاوضه کنند،اما  از آقای کرزی بپرسيد که 
،  ... مردم ِ گرسنه وفقير، درسرزمين ِِ آقای اوباما و آقای آيدی  و آقای سوالناخريداری آرایآيا ... که پرداخته است ؟

  مباح است؟ 
که ) حتی شايد منصفانه ومعقول هم نباشد (اين درست نيست ...!  بايدن، آقای خانم کلنتن، محترمه اوبامهجنابِ آقای 

 حکومت سابق امريکا درافغانستان، صرف ِ ديموکراسی با وصف اطالع ازسوء استفاده و به لجن کشانده شدن -شما 



 
 

  
  ٧ از ٥ :تعداد صفحات

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

اضالع متحدۀ امريکا درجهان، پای خودرا قدم به قدم برجای پای آقای " پرستيژ"به منظور بلند بردنِ  هرچه بيشتر
 است و نامأنوس برای ملت گرسنه وفقيرافغانستان اين هديۀ لوکس با وجودی که درک کرده ايد بوش می گذاريد و

 اعتماد »حرفه يی« نابکاران وفريبکارانِ ، هنوز به ...فقط يکی دو گروپ  غـدار ِواستفاده جو ازآن مستفيد می گردند
  !...  می کنيد ، و به داد وفرياد ملت گوش نمی دهيد

درک کرده است ، شايد به نفع امريکا هم نباشد  ملتِ  مظلومی را که به وسيلۀ زورگويانِ  همان  ناچيزتاجايی که بندۀ 
 زورگويانی که توسط همسايه ها تحريک  وازهمان سوها  حمايت می شوند،  زورگويان ورياکارانی  که  -محيط 

« : گذاشته، بگوييد) مغبون( به حال خود ... گونه گون  فريب می دهندتريک هایملت را محصورکرده اند وهمه رابا 
  به ماغزض

  ... » ما به امورداخلی شما مداخله نمی کنيم... شما ميدانيد وکارتان... نيست
بهره  و پرورشدرحالی که زمينۀ سالم برای ( اين چه منطق است؟  آيا اصرارشما درتطبيق ديموکراسی درافغانستان 

ای باز وروشن سياسی هم برای تعميل آن موجود نيست، سهل است، حتی زمينه  سالم ازآن به جود نيامده، فضبرداری
،  مداخلۀ علنی شما درامور افغانستان شمرده نمی )های تخريب وخنثی کردن و بدنام ساختنِ  آن فراوان شده است

حساب نمی آيد؟  درفغانستان، مداخلۀ نظامی به تروريستانآيا اصرار ومصارف گزاف شما برای قلع وقمعِ  ... شود؟
ً  به نفع ملت است، ...  درست است که چنين مداخله واصرار، بادرنظرداشت اوضاع وموقف فعلی افغانستان، قسما

 نشويد، اگرجلو برادان اش، مانع اعمالِ  نابخردانۀ آقای کرزی وخوردو ُبردِ  )به بهانۀ عدم مداخله ( ولی اگرشما 
گيريد، اگر کرزی را وادار نسازيد تا از حمايتِ جنايتکارانِ  معروف دست فساد وتجاوز به حقوق مردم ِ  عاجزرا ن

و اگـرجنگساالران را به ...  هفت سالۀ خود را سرسختانه  ادامه دهد،جهالت، برعکس، آزاد اش بگذاريد تا ...بردارد
وکراسی است، طبعاً بايد به زورقوانينی که چون مايۀ بقای ديم( خاطرجنايات واعمال غيراخالقی گذشته و حال ايشان 

پس از چه کسی توقع داريد اين مسايل را درک کند، برخيزد  وازحقوق خود ... ، به محکمه نکشانيد)وجود داشته باشد
 و مردمِ  قبيلۀ خود دفاع کرده، به قوتِ  اين ديموکراسی بی خاصيت و فاقد تحرک وپشتوانۀ شما که درطول هفت 

خيانت کاران وناقضانِ  حقوق بشر وحامی قاچاقبران و فزای ا جرأت مقوی وسالِ  گذشته صرف حامی ومشوق و
،  برمشکالت فايق آيد، خيانتکاران را برجای شان بنشاند ، طلسم ...رشوه خواران ودوام فساد اداری بوده است

  تزويررا بشکند  و جنگساالران ومتجاوزين به نواميس شان را  به محکمه بکشاند؟  
 رسيده اند که باوصفِ  سرازيرشدنِ  بيليون ها دالربه افغانستان، درطول هفت سال گذشته، تغيير مثبتی مردم به فرياد 

برای « :همچنان، يکی ازاعضای برجستۀ هيأتِ  رئيسۀ اتاق تجارت اظهارداشت!...در زندگی آنان ايجاد نشده است
هزارميليون ٥١يعنی (  ميلياد ٥١ستان، و وبا حضوربيش ازچهل کشورجهان درافغان٢١ماشرم آور است که درقرنِ 

مقدار پولی : واز مقامات امريکايی هم شنيديم که شکايت دارند ...  »!، مردم ازگرسنگی می ميرند...کمکِ آنان) دالر
  !،  بيشتر ازآن است که فکرمی کردندحيف وميل شدهکه ازکمک های مالی اين کشوربرای باز سازی افغانستان، 

آيا اطالع : ،  به وجود آمده است"بوش"ديموکراسی اهدايیمان افغانستان نظر اندازيد که گويا به ُيمنِ   لطفاً  به پارل
هستند؟ ، چندنفر گماشتۀ روس » ايران«چند نفر مزدور » !نمايندگانِ  ملت افغان « به اصطالحداريد که ازجمع  

 که قانون احوال شخصيۀ اهل تشيع را چه کسانی آيا آگاه هستيد... وپاکستان وتاجکستان و عربستان تشريف دارند؟
 بر(درپارلمان به تصويب رسانيدند؟ وکرزی به چه منظوری آن را توشيح نمود، درحالی که آقای وزيرخارجه را 

يعنی تنها، به تصميمِ  خود، به اراده وذوق ومفاد خود و . ازکار سبکدوش نساخت) رغمِ  تصويب قاطع همان پارلمان
 وتعقيب،  به ريش بازخواست  توانست نيرومندترين قانون را زيرپا کرده، بدون ذره يی ترس از ،...قوت خود

، به ... ميليون نفوسِ  داخلِ  افغانستان ومردم خبير جهان که ناظر اعمال اوهستند٢٠) الاقل(پارلمان وموکلين خود و 
  !... شدت بخندد

 نفر ازنمايندگان ٧٣،  اما  »بت ازاجرای قانون اساسی استاولين وظيفۀ رئيس جمهور، مراق« همه می دانند که 
 اشاره کرده،  نوشته اند که آقای کرزی درطول دورۀ  ماده ازقانون اساسی١٩به نقض  در شورای ملی،مردم 

ً  نقض نموده، زمامداری کشوررا ازمسيرتعيين شده درقانون اساسی، منحرف ساخته « بی بند وبار خود، صريحا
رامسؤول بداند و برای وی » بوش«ن مورد از کدام مقام يا شخص، متوقع هستيد رئيس جمهوربرگزيدۀ دراي» !است 

  تعيين کند؟" جزايی" 
 درتماس است؟  هنوز با وی مشوره می کند و از بوش  با آقای - مانندِ  سابق -آيا اطالع داريد که آقای کرزی هنوز 

ازچه کسی  توقع داريد چنين ) بازهم تکرارمی کنم(ً مداخله نمی کنيد، اگرآگاه هستيد وقصدا ... وی هدايت می گيرد؟ 
   ،  قوانين را تطبيق نمايد؟  حرکتی  يا قيامینابسامانی ها وتخطی ها وخيانت ها را درک نمايد و با 

 مقام رجوع  و به کدام» کی« مردم بيچارۀ افغانستان برای رهايی ازاين همه چال ونيرنگ وحق تلفی و جنايت، به  
بازهم  چند آدمِ  نابه کار،  مانند ) به سويۀ آقای کرزی( آيا ديموکراسی شما اجازه داده است که شخصی... شکايت کند؟

، ِ بوشراکه سوابق تاريک ونامطلوبی دارندِ، ازبين گروهی که به وسيلۀ آقايان .. و..  وخليلی و فهيم و دوستمآقايان 
مردم افغانستان تعيين شدند و شايد همين عناصرفاسد  تا ابد درهمين مقامات باقی حاکم سرنوشت ... رامز فلد و چن يی

خراب کاری های ايشان را تحت کنترول درآرده، مانع « کرده، به اين بهانۀ احمقانه که ) چينخاريا ( بمانند، گلچين 



 
 

  
  ٧ از ٦ :تعداد صفحات

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

 وشهامتِ  آن را دارد  به درافغانستان چه کسی قدرت... در رأسِ  دولت و اوليای امورقراردهد؟»   می شومشان
  ... ؟باالی چشمت ابروست: جنايتکاِر معروفی که سخت مورد حمايتِ  کرزی است، بگويد

      مانعِ  چنين " قاطعانه" اگرشما جلو اين اعمال خاينانه را نگيريد، پس ازکدام فرد يا گروِه افغانستان انتظار داريد 
نيد يک ملتِ مظلوم، ازمنجالب فقر وبيماری و عدم آگاهی ازسياست نيرنگ ها واعمال ضد مردمی شوند؟  فکرمی ک

قد علم کنند و فجايع را بادست خالی ...های چند گوشه وچند شاخه وچند رنِگ شما  وانگليس ها و روس ها وعرب ها
ومتِ قبلی  بدبختی را که حکهيوالی... يعنی يک پديدۀ مصنوعی را با ضعفِ  طبيعی حل وفصل کنند؟... ازبين ببرند؟

  ...امريکا درافغانستان به وجود آورده است، با ُچف وکُـُِف مظلومانه مغلوب سازد؟
سبب شد، هفت ، هشت سال، دورۀ طاليی ) کرزی و  برادران اش( + آخر توجه فرماييد که موجوديت همين عناصر

عامل و دليلِ  شورش وطغيانِ   پنجاه درصدآيا براستی نمی دانيد که الاقل !...  ضايع گرددبازسازی افغانستان
همين عناصرخاين و وطن فروش ومبلغينِ کاذبِ  دين وآيين  دررأس دولت بوده است؟  دوامدار طالبان،  وجود 

،  دشمنی و ضديت شان عليه يکی از اقوام نجيب افغانستان، روزبروز شديدتر "کثافتِ بشری" عناصری که عالوه بر
  ...!  وآشکارتر می شود 

اگر ازديگر . باشد" مستقل"ساختِ  آقای کرزی، واقعاً  » کمسيون مستقل انتخاباتِ  رياست جمهوری« م که شک دار 
ايرانی مشربِ  وطن فروش » پدرام« اعتراضات بگذريم، اين کمسيون با چه استناد ومنطقی، تقاضای نامزدی آقای 

ان، صريحاً  ذکرشده است که نامزد انتخابات بايد درقانون اساسی افغانست... را در انتخابات رياست جمهوری پذيرفت؟
، به وضاحت نوشته است که دور ازتهذيبباشد، درحالی که آقای پدرام، عالوه برساير بدعت های ناروا و » افغان« 
 پذيرشِ  نامزدیء وی،... ، تمام شد» نيستمافغان« همين که نوشت ... ! » هستمافغانستا نی نيستم، افغان) پدرام(من « 

  . صريحاً ، خالف قانونِ اساسی است
هستند و هرسه » ايران«وآقای عبداهللا عبداهللا، هرسه ، متکی وحتی گوش به فرمان » بيژن«  و معاون اشپدراماقای 

نادرست بودنِ اين داليلِ  ... تعويض کنند» پارلمانی« به " موفق نبود"را به اين بهانه که » رياستی« مصمم اند  نظام 
«  درطول هفت سال گذشته، برگردنِ  دولت،ِ  عدم موفقيتربارتکرارشده ، اما سؤال اين است که تقصير، باتعويض

با خصوصيتِ  ذهنی واخالقی ( بنده يقينِ کامل دارد که اگر کرزی، يا شخص ديگری ...  ؟» نظام« بود، يا »  رژيم 
، يقيناً  درظرف يک ماه  سقوط می "  نظيربی" بسازيد، اين کشورعظيم و ازهرنگاه رئيس جمهورامريکارا ) کرزی

  ! يک افغانستانِ  دومکند ومی شود 
ساخته اند، هميشه " پشتون" برضد قوم ِدولتِ  مرتجع ايرانازسوی ديگر، اينان، به اساس ماسترپالنی که با کمک  

ِ افغانستان بوده اند، هستند وخواهند بود، زيرا، درآن صورت، ا» فدرالی« درتالش  فغانستان به سرعت ساختن
  !  ، موافِق به ميل شان، تعبير خواهدشدايرانشده، خواب ديرينِ پارچه پارچه وسهولت 

 *****                                                                 
رت فرو می افغانانِ  واقعبين ورسالتمند که باتمام وجود منتظر بهبود اوضاع وطن شان هستند ، گاهی درعمق حي

«  را مرتباً به صفتِ  طالبانِ  خون آشام،  ...روند  که می شنوند  شخص محترم، قانون دان و دارای تحصيالت عالی
شامل باشند؛ »  ُبن«حتی اعتراض دارد که چون طالبان حق داشتند درپروسۀ !...  تبليغ می کند» نيروی مقاومتِ ملی

 مشخصاتِ  سفا کانۀ طالبان را واقع بين،وقتی يکی ازافغانانِ  : تراين که وحيرت انگيز... چرا شامل ساخته نشدند؟ 
می » عقده گشايی«روشن می سازد، آن عزيز، بدون حتی يک جواب قانع کننده، اسم چنان روشنگری معقول را 

  !گذارد
ن است؟ اسم ِ  يک پشتو... ؟ طالب کيستآن عاليجناب که هنوز نزدمامحترم هستند، درقدم اول تصريح نمی کنند که 

آيا : درقدم دوم ... قوم ِ  نـَوبنياد است؟  يکی ازاحزاب جديد است ؟ مربوط به يکی از قبايل افغانستان است؟  چيست؟ 
 دارای چنان اهميت ووجاهت حقوقی بود  که اگر طالبان شاملِ  آن می گرديدند، دارای پرستيژ )فی نفسه(ُبن پروسۀ 

  ... رزشِ حقوقی شان بلند می رفت؟واعتبارقانونی می شدند و ا
با صرف مبالغِ  گزافی زمينه سازی کرد ) به کمک آقايای لخضربراهيی و دکتورزلمی خليلزاد،( حکومتِ  آقای بوش 

ِ  بعد ازکشتن و کنارراندن وزبون کردن و بيچاره ساختن -، کرسی های دولتِ  پوشالی را»پروسۀ ُبن« تا به بهانۀ 
 رشوهبودند، ... و... که همه متکی به همسايه ها و) گروه های تنظيمی (  شمال وشورای نظار به اتحاد-پشتون ها

ً "بدهد  تا سرنوشتِ  افغانستان را ِ " مشترکا        ، بعدازاين،  يکديگربه دست گيرند، وبه عوض تکه وپاره کردن
!...  بيرون نمی شود،  تکه وپاره کنند را که صدای شان ازچهارديواری کلبه وقريۀ شان مظلوم شهرو د يار مردمِ 

  "! ... پروسۀ ُبن"اين بود ماهيتِ 
ِ  باشرف » پشتون« شما چيست؟  حتی تصوراين که آنان " طالبان" واما، ماهيتِ  هستند، اهانتِ  بزرگی به قوم

قوام، به درست است که يک عده از ناراضيانِ  پشتون نيز، مانند دسته های کوچک سايرا... ومعزز پشتون است
طالبان پناه برده اند، ولی نسبت دادنِ چنين سبعيت، و وحشيگری به يک قومِ  با تهذيب وباايمان، گناهِ  اليغفرشمرده 

ِ  افراطی وجاهل، نه قوم وزبان و طايفه وقبيله مطرح است، نه وطن ومليت و . می شود در پردۀ اوهام اين گروه
  . يت وکرامت انسانی دارای کمترين ارزش استپيشرفت وترقی ومدنيت نقشی دارد  ونه شخص



 
 

  
  ٧ از ٧ :تعداد صفحات

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

، افراطيونی که اما جاهل ترازخودشان اينان در مدارسِ افراطيون پاکستان مغزشويی شده، توسط افراطيونِ  ورزيده، 
است ، پروريده شده اند تا دريک کشوراسالمی، گردنِ هرکرا که به ميلِ  » روايت« مکِمل دينِ شان فقط چندهزار

« گفته می شود که چند قوماندانِ  طالبان با...  وصد درصد مانندِ خودشان فکرنکند، ازتنۀ اش جداکنند شان نباشد
    !هم ارتباط  دارند» ايرانِ  نيروی قـد س

ِ  ازبين ُبردنِ  زنان و و درقــُـتی افگندنِ  مکاتب وبه آتش کشيدنِ بی گناهان کشتن  طالبان شما که  مقاومتِ هدفِ 
، ُرکنِ  عمدۀ آن را تشکيل می دهد،  فقط و فقط رسيدن به قدرتِ  جهنمی است تا عقايد افراطی خودرا ...مدنيت ها

  ! ... و بسجبراً  برملت تحميل کنند
 ******                                                                     

ی های عناصری را بگيرند که به اراده وتصميم  سياستمدرانِ  ، مردم افغانستان نمی توانند جلو بدکارجناِب اوبامه    
  سبب شد يک عده ازجنايت کاران که همه استعدادِ  بشریء شان دراختراع امريکا. امريکا دررأس قرارگرفته اند

     و برای دوام قدرتِ  جهنمی خود -ع ِ  تريک ها، فتنه گری ها، چاالکی دست وزبان و شارلتانی های رنگارنگ اانو
بنابرآن، ...  خالصه شده است، روی کارآيند وحاکم سرنوشتِ  ميليون ها انسانِ  گرسنه ومحتاج گردند-اقارب خود 

   پاک کرده، باچپن کرزیشما حق نداريد دست تان را . شما فعالً  مسؤول اين حوادث زجردهنده ومرگبارهستيد
 اگراين حرف شما سياسةً  درست باشد، !...له نمی کنم من به امورداخلی تان مداخ. به من غرض نيست: بگوييد 

به جود آمده است، با درايتی که داريد، پاک آقای بوش شما مجبورهستيد کثافاتی را که به ابتکار. اخالقاً  درست نيست
ا سگ شم: ورنه همان مثال قبلی بنده  که دريک مورد خاص ذکرشده بود، دربارۀ شما هم صادق خواهد بودکه ... کنيد

قدرتِ   دفاعِ  مردم را که عبارت است ازوسنگ های...  تان را به جانِ  مردمِ  مظلوم رها می کنيد،ديموکراسیهای 
 !... ، زيرچپن های عناصر فاسد پنهان و دست نخورده نگه می داريدقانون

 
  )تهاجم فرهنگی ايران ادامه دارد( 

  


