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  م٢٠٠٧، ريلاپ                            )کابل پرس(  کمندفيشر :نويسنده 
  

  در افغانستانرانيروشنفکران خادم ا
  

.  و تا امروز ادامه دارددهي جالد بر سر قدرت آمده آغاز گردیني خممي رژکهي در افغانستان از زمانرانيمداخالت ا

 چاکرانش را در افغانستان دست  تادهي تالش ورزشهي همی شعار اسالم مرز ندارد و صدور انقالب اسالمري زینيخم

 منظور داشته ني به ازي نیعي وسی در افغانستان دست باال داشته باشد و کار فرهنگیاسيو پا کند تا در معامالت س

 راستا کار ني فعاالنه دررهي پهلوان، محسن مخملباف و غزي مثل مسعود بهنود و چنگمي رژی فرهنگرانيسف. است

 .کننديم

 ی نشاند و از آنان حزب وحدت را ساخت همه و همه تالشهازي مکي که بعد آنها را دور یراني اۀ هشتگانیها گروه

 همه نوکران گراني و دی کاظم،ی آصف محسن،یلي خل،ی محقق، اکبر،یمزار.  تسلط بر افغانستانی بود برارانيا

 ۀ دهلي امکانات بدست داشته شان در اوا با استفاده ازو راني در افغانستان بوده اند که به فرمان ارانيحلقه به گوش ا

 . را مرتکب شدندی هولناکاتي مبدل کردند و جنایا  افغانستان و مخصوصا کابل را به مخروبه،یالدي م٩٠

 در ائتالف ناني ا.دنديپالي موش گشته سوراخ مراني مزدور ایها  آمدند و گروهداني پاکستان به ملهي که طالبان بوسبعد

 سالها مسعود با امکانات عمدتًا.  افتادندراني به دامان اگري شدند و بار دکجاياحمدشاه مسعود  یشمال به سرکردگ

 .دي طالبان جنگهي بود که علرانيا
  

 سندگاني بر سر نوراني غافل نبوده و در ازي نی فرهنگی و پرورش کادر های از کار فرهنگراني مدت اني تمام ادر

 در مطبوعات افغانستان راني ای دست باالتواني می و به روشنچشديکارش را م ني کار کرد که امروز ثمره ایاديز

 و ی تا چاپکي و از مطبوعات الکترونافتهي راه تان کرده در مطبوعات افغانسزهيراني ااستي که چگونه سديرا د

 .د دهنوعي را در افغانستان شراني امي رژاستي همه و همه تالش دارند تا فرهنگ و سیري و تصویصوت

 ني ای وی نگرانري طلوع خانه کرده و زونيزي باشد که در تلوابي رهنورد زراني جرني اندهي نماني برجسته ترديشا

 وارد فرهنگ افغانستان ی زورکراني بخود گرفته است و اصطالحات و کلمات ایراني چهره اکي کامال ونيزيتلو

 زن، بانو، به ی گرفته، به جای آنرا کلمه بازرگانی جاافتي در آن تواني را نمی کلمه تجارتگريمثال د. شوديساخته م

 شودياستفاده م...  و هي و ژانوهي استفاده از ماهها با تلفط معمول در افغانستان فوری زن خانه، کدبانو، به جایجا

 .... و کاي آمرکا،ي امری که در افغانستان سابقه نداشت، بجایزيچ
  

 که از افتي تواني را نمچکدامي هکنندي انتقاد مدي از مداخالت پاکستان با لحن شد فراوانکهي افغانستان درحالمطبوعات

 به دفاع ی تعدادی آرند حتاني به می سخنراني استي فاشمي رژی های پرورني ها و خای ها و مزدور پروریخرابکار

 در برنامه ی و پرتو نادرابير قبل رهنورد زی چندمثًال. دانندي و کارش در افغانستان پرداخته آنرا مثبت مرانياز ا

 ما ی برارانيا« کرده گفتند که یابي را مثبت ارزراني مداخله ایرينظ ی بیشرمي طلوع با بونيزيتلو» گفتمان«

 است که یمي رژراني امي که رژنديگوي نمیچگاهي هنانياما ا» .... را شناختاند وامارکزيگونترگراس و گارس

 و خاک اهي تل سیگاهها  وجدان آنرا ندارند که از شکنجهچوقتيلط ساخت، ه حزب وحدت را بر ما مستکارانيجنا

 هرگز وجدان ناني اشود،ي روا داشته مني وار بر مهاجران ما در آنها ستم و استبداد خونتلري کنند که چگونه هادي ديسف
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 وجدان ندارند که از چگاهيه ناني کنند، اادي ني اوی گاههانجه در شکیراني اخواهاني آزادیندارند که از قتل عامها

 و دهها انسان شرافتمند و ندهي و جوندهي و جعفر پوفي شردي مج،ی سلطالنپور، محمد مختاردي شدن خون سعختهير

 ا آنان شرم کنند امفي شری کنند و از خون هایادي راني ای اسالمی جمهورکي تئوکراتمي رژیمبارز در قلتگاهها

 دولت کي یستي و فاشتکارانهي جنااستي در خدمت سی نام کار فرهنگري که زکندي گل می شان به حديیگراقوم جنون 

 .رنديگيبدنام و مرتجع و انسان کش قرار م
  

 را و هم صدها به ني خای را دارد و در پارلمان دهها وحدتی و براهویلي و خللي امروز در دولت اسماعرانيا

 همه در ناني افغانستان خطرناک است چون اۀندي آیرد که برا چاکرانش با خود داثياصطالح روشنفکر افغان را منح

 از دو دهه است در خون و ماتم نشانده، بر مردم شي را بی را که ملتراني ای اسالمی چون جمهورميتالش اند تا رژ

  . کنندلي تحمزيما ن

  پايان

  

  سيستانی: ارسالی 

  

 


