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  سراج وهاج: نويسنده
  

   کهدامن های کثيفی
  هنوز لکه های خون شهدا درآن نمايان است

  
و ) رئيس جمهور افغانستانِ  سربلند: به اصطالح( صحبت ها و تبصره های که اين روزها در بارۀ جناب کرزی 

فريب ن و ازهمه بدتر طرز فکر و نحوۀ سياست و ماهيِت تصاويب ايشان؛ نقاط ضعف و دلدادگيئ ايشان به جنايتکارا
از اين زبان و آن زبان و يا دراين مضمون و يا آن نوشته، شنيده ... با دروغهای بی پروا، علنی و شاخدار  دادن ملت

  .، خيلی ناراحت کننده و اسف انگيز است)نظر به حقايقِ  تلخ نهفته در اين تبصره ها ( و يا خوانده ميشود که 
  

چنين استنباط ميشد که گويا " شعار"آز آن . در وقت انتخابات، از خوِد آقای کرزی بود»  افغانستانِ  سربلند« شعار 
قدرت را رسمًا بدست گرفت، با تطبيقِ  پروژه های منفعت باری که در سر دارد و فداکاری های که زمانی که زمام 

 اما وقتی !بلند خواهد ساخت  آورد، ملت را مفتخر و سر بعمل خواهد مردم فقر و بيچارگیبرای از بين بردنِ  
ميان  و گفتار نادرست کردارج سالۀ اين جناب ارزيابی ميشود، نتيجۀ که مردمِ  صبور افغانستان از اکثر  پنکارهای

، دست مظلوم و هر دم شهيد کشور سی سالۀ ملت ی بدست می آورند، ُجز سر افگندگی و تمديِد بد بختی هاايشانتهی 
  . نداشته است) اسی و اجتماعی و چه در امور اقتصادی و فرهنگیسيچه در ساحات ( آوردی 

  
به  را ادبارکه در بارۀ مردمِ  فلک زدۀ کشور ما صحبت ميکنند، کلمۀ ريش سفيدانِ  دانا و با تجربۀ افغان، هر گاهی  

  : ينددر آن خاکدان، اشاره کرده، می گو" غلط بخشی های فلک" مردم و  طالع ناسازگارکار می بردن و به
ُپرخونی داشته، فکر می کردند که اگر اين رژيم نباشد، دنيای شان گل و گلزار  مردم از کودتای مرحوم داود خان دلِ 

) یډوډکور، کالی، : با شعار( عاقبت، آن رژيم با جاری شدن جوی خون از ميان رفت و کمونيست ها ... خواهد شد 
 داشت ازش گرفتند و لباس کهنه را هم ازتنش بيرون کردند، هزاران جانشين آن شدند؛ نه تنها نان خشکی را که ملت

 بودند، با قساوت بی سابقه، ازبين بردند و عاقبت، دعای مردم کور کالیانسان بی گناه را نيز که منتظر دريافِت 
 که باالخره، هزاران جوانِ  مجاهد افغان جان های عزيز شان را برای آزادی وطن قربان کردند، تا اين: مستجاب شد

 جنايت از کرسی بر خاستند، به جای ايشان" کله پز جگرسوزانِ "ان يا توطن آزاد شد، اما در عين زمان که کمونيس
  !که اين خود از غلط بخشی های جبران نا پذير فلک بود ... کاران تنظيمی نشستند 

  
  ! خواندگان عزيز

 و  ادبار را به مشام ميرسانيد، توجه کرديد؟ اگر موجی از نا هنجار که بوی خاک و خوننشست و برخاسِتبه چنان 
  نبود، چه بود؟" غلط بخشی های فلک"جزوی از 

جانشينِ  " منطقی تعويضِ "مان به کشور ويران شدۀ ما بايد منحيث يک ِ مسل طالبان در هر حال فکر می شد که هجوم
" لباس اسالم" کمک همسايه های زبون، خود را در ؛ تنظيمی که بهرژيم تنظيمئ ويران ُکن و خانمان برانداز باشد

   !پيچانيده بودند وسعی در دزديدنِ  افتخاراِت مجاهدينِ  حقيقی داشتند
آن ملت مظلوم، طالبان نيز از جمع جاهالنِ  تندرو انتخاب و بسوی کشور ما بسيج شده بودند تا ولی از کم سعادتی 

  . برانندا صد ها سال عقب تر راطی خويش افگنند، زجر دهند و کشورمردم را در قفسِ  نفرت انگيز معتقداِت افر
  

ستيم برای سرنگونی  چانس مساعدی ميدانبين خوشبمباردمانِ  کابل توسط اضال ع متحده را بسياری از ما آدم های 
 ِ الخره، مسلمان نمايانِ  کاذب، جنايت کاران وطن فروش، مزدوران همسايه ها و با ارتجاع، از ميان برداشتن

اما، ديديم که اين حاٍدثۀ ناگوار و مرگبار از بسا جهات بدتر و ناميمون ... بازگشت ما بسوی مدنيِت قرن بيست و يک 
  :از حادثاتِ  چهار گانۀ گذشته بود و هست  کثيفی  combinationتر از گذشته و در واقع، ترکيب و 

قوی تر از گذشته کرسی های خود را اشغال کردند، طالبان قاتالن مردم باز گشتند، جنايت کارانِ  کاذِب تنظيمی، 
گروه گروه برمی گردند و جنگساالران در تمام گوشه و کنار کشور تيغ بر گلوی ملت کشيده، هست و بود ايشان را 

 ... مردم فقير، فقيرتر و بيماران، بيمار تر شدند. حقوق بشر هيچگاه به اين پيمانه پامال نشده بود. بغارت می برند
برعکس، رشوت و دزدی و تجاوز بجان و مال و ناموس مردم و بی اعتنايی به آداب و اخالق و انسانيت، به اوج 

زمين های مربوط به مردمی که از دست همين عناصر آوارۀ جهان پليد از سطح  قصرهای جنايت کارانِ . خود رسيد
   .شده اند، بلند و بلندتر رفت

  
امروز بر . مسايه، بيشترين فيصدی ماموران بلند پايۀ دولت کرزی را تشکيل ميدهندامروز جاسوسان کشور های ه

وطنِ  ما نه تنها امريکا مسلط است بلکه روس و ايران و پاکستان و حتی عربستان سعودی نيز بر دولتِ  کرزی حکم 
انی و قاطعيت در امور و صداقت در گفتار را می رانند؛ مردم از رئيس جمهور برگزيدۀ خود توقعِ  بصيرت و کارد
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رقيب  دولِ  که از بسا جهات رشکِ " سچه"ايجاد شود و آن دولِت ) از هر نگاه تابناک ( داشتند تا يک دولِت جديد 
عرض وجود کند؛ ولی ايشان در ظرف پنجسال ثابت کردند که ملت در مورد رئيس  ديموکراسیباشد، با لباسِ  مجلل 

الزم برای تشکيل يک دولِت مقتدر و کاردان و  ثابت شد که ايشان از بصيرتِ . سخت اشتباه کرده استجمهور خود 
ايشان نمی توانند از ساخت و بافت و ريا و دروغ و زد و بند های مصلحتی ... وطن خواه برخور دار نيستند 

که صد در صد به ذوق و روش مهمتر اينکه، جناِب رئيس جمهور از عاقبِت خطرناک کارهای . جلوگيری کنند
سياسی ديگران صورت ميگيرد، آگاه نيست، يا اگر آگاه هستند، به حد غير قابل باور بی اعتنايی بخرچ داده اند که 

فکر می شود که محتمل افزايشِ  هيجاناِت . ن آدم های با مالحظه و مسؤول خيلی بعيد استبی پروايی از شأچنين 
 تحت شعاع را که فرد اول مملکت بايد داشته باشد، شديدًا" دور انديشی"ُرکن مهم رسيدن بمقام رياست جمهوری، 

بالخاصه افغانستانِ  ( شان متاسفانه متوجه اين واقعيت نشده و نمی شوند که هيچ کشوری قرار داده است، زيرا اي
) مانند امروز( ت، بلکه با سياست های نا مناسب و دوپهلو و مصلحتی نه تنها آيندۀ درخشانی نخواهد داش) عزيز

  .باعث درد سرهای بيشتر خواهد گرديد
  

آقای کرزی از آغاز انتصاب خويش به حيث رئيس حکومِت موقت، سرسختانه می کوشد تا به اساسِ  خطوط عمدۀ 
سياست امريکا در افغانستان که با شناخِت کامل از روحيۀ بعد از جنگ های سی سالۀ مردم طرح نشده و مسلم است 

...  درک نگرديده است ، عمقِ  بدبختی های مردم و زجر و شکنجۀ که ازدست و خنجر جنگساالران متحمل شده اندکه
  .عمل کند

  
 نگهداشتن جنگساالران و رأسای تنظيمی در قدرت تشکيل )چنان که باربار نوشته ايم( بخش مهم اين ندانم کاری را 

به احترمِ   ( کاران و محکم کردنِ  شان روی کرسی های قدرتمی دهد که جناب کرزی، عالوه بر حمايت از جنايت
مساعد ساخت تا تعصباِت مذهبی و انديشه های ) و نوکران بيگانه( ، زمينه را برای خاينين ملی )سياسِت امريکا

  ! ... خود را در مسودۀ قانون اساسی کشور بگنجاند) غير مدنی( افراطی 
متضاد باشد، چطور می توان توقع داشت که در آينده همه چيز بروفق ِ  مواد وقتی قانون اساسی يک کشور ترکيبی از

  مراد خواهد بود و کشور گل و گلزار خواهد شد؟
  

 را رد کرد، حتی کسانی که باهوش تر از ديگران بودند، حکومِت ائتالفیآقای کرزی وقتی با نعره های متواتر، 
" حکومت ائتالفی"سفانه ديده شد که وی باشدت و قاطعيت، به همان متأ... فريِب اين نعره های دروغين را خوردند 

جنجالی و نفرت بار " کهنه پيخِ "، همان طرحِ  دولِت )آزادی و ترقیف انتظار عاشقانِ بر خال( پناه ُبرد؛ يعنی 
نوع (تبداد بالباس های اس)  به عوض ديموکراسی تازه وارد (تنظيمی با ُپررويی غير قابل باور، حفظ کرد و آن را

لباس هايی که در اثر ويرانی کشورما هنوز ... نمايش داد که توسط چند مالی ماده پرست، آماده شده بود ) آخوندی
  !. ..نمايان است و لکه های خون شهيدانِ  و طن در دامنش " خاک آلود"
  

شادی ساخت رسانه های در طول پنج سال اخير که حکومِت ديموکراتيک آقای کرزی روی کار آمد و همه را غرق 
ثاِت دشمنانۀ بيرون از سرحداِت کشور را باعث  که فقط تشبگروهی و هم چنان تحليل گرانِ  سياسی غلط کرده اند

برهم خوردنِ  نظم و امنيت و ثباِت افغانستان دانسته اند، زيرا اگر دقت شود منشأ همۀ هرج و مرج و نا بسامانی های 
  است ماليخوليايی و فيصله های حکومت کرزی است که به هيچ معياری برابر نيست کشور و پريشانی های مردم، سي

  . شده از نظام ديموکراسی سوء استفاده شودیعداخلی دولت سو در همه ساحاِت زندگی مردم و سياست های 
ت، جنگساالران متأسفانه، همه شاهد هستيم که يگانه دسته و گروهی که از اين ديموکراسئ انحرافی کثيف نفع برده اس

  .تنظيمی و شورای نظار است و بس
  

را اراکين حکومت بوش بر َوی تحميل کرده " ابتذالِ معجون "اگر آقای کرزی باسر افگندگی ادعا کند که چنين دولِت 
  : خواهد بود، زيرا هيچ کس نميتوانست مانع استعفای او گرددعذر بدتر از گناهاند، 

توانست آبروی از دست رفتۀ خود را حفظ وروی اين صفحۀ تاريخ کشور سفيد کند، کرزی با يک استعفای جانانه می 
  .و چپن غالمی جناح های خاين به وطن را نه توانست از دوش برادارد... که نکرد 

  
  پايان
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