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  سراج وهاج
  

  ساده ترين ثبوت اختالف 
   امريکاموکراسیتطبيق دي تفسيرو در

  درامريکا  و  افغانستان
     

 نگارندۀ اين مضمون،(، عطف توجه نمايند متمدن منعکس شدِ ، نخست به اين گزارش که درجهانعزيز خوانندگان
  :  )کرده است معمول افغانی تعديل ِ طالحاتاص به ، منتشر گرديدبی بی سیکه ازطرف   رااصطالحات ايرانی اين گزارش

کرده بود، ازسنای اين  اقرار نظماخالل در مبنی بر ،حزب جمهوری خواه که به گناه خودازامريکايی يک سناتور
 مردانه، او را در يک رسوايی جنسی تشناب ساله، در يک ۶٢دستگيری سناتور لری گريک  .کشور استعفا داد

  .رار دادــــق
، سناتور گريک را اعمال منفی عفت عمومی خود برای کشف ِ ليس مخفی امريکا، در يکی از عملياتو، پیجوالماه 
  .دستگير کرده بود  ميدان هوايی يک تشنابدر 

  : گفته بود، را انکارکرده بود و پدر سه فرزند است وهر گونه کارخالف اخالقروز سه شنبه، آقای گريک که متاهل 
روی عجله بوده و بايد پيش او گفت اقرار او به گناه از»  . نبوده امهمجنس گرامن هيچگاه .  من همجنس گرانيستم« 

  .از آن با وکيل مشورت می کرده است
که پليس مخفی  پهلو تشناب پای خود را از زير به طرف ، مردانهتشنابليس، سناتور گريک در وبر اساس گزارش پ

  .رابطه جنسی داشته باشد  مقابل که مايل است با فرِد ت داده و با پا به او عالم آورده ، دردر آن بوده

                                                                 ***  
: تطبيق می کند) دو مکان مختلفدر (دو نوع  ديموکراسی را )  زماندر يک(متأسفيم که حکومت امريکا 

کوچِک جنسی که وشنام آن کشور، به خاطريک لغزشِ خمعروف وور  سبب می شود يک سناتی امريکاديموکراس
 که به افغانستانديموکراسی ؛ اما دروظيفه مستعفی گرددرت نگرفته است، فورًادستگير واز هيچکاری هم صو"عمال

ی  و سخت پشتيبانی و با افتخار تبليغ مومت آقای بوش آنرا تمويل و تقويهوسيلۀ دولت امريکا بنيان گذاری شده، حک
کند، از فجيع ترين، مفتضح ترين، شرمبارترين جنايت ها چشم پوشی شده، زمينه سازی می شود تا آدم های دزد و 
شرير و بد جنس و بی کفايت و مزدور بيگانه، با همه سوابق ننگين شان، به مقامات بلند دولتی برسند و هر کاری که 

  !!دل شان خواست انجام دهند 
چنين تفاوِت فاحش را در نظام ديموکراسی که اين همه برای جهانی ساختن آن تالش و دًا قصگمان نمی رود امريکا 

مصرف می کند، پذيرفته باشد، بلکه احساس می شود بهانه گيری های سياسی روسيه، امريکا را به قبول چنين نا روا 
 ضاعترا - سرحدات خودزديِک ن-افغانستانروسيه به موجوديت قوای امريکا دردر واقع دولت . مجبور ساخته است

» در بدل بدعِت هجوم خود به افغانستان« ساخته است که بايد ، آقای بوش را وادارکرده، با حدس قريب به يقين
 بپذيرد و جبرًا - باشد وانسانی هر چند خالف موازين اخالقی- راداخلی اين کشورامورمداخالت رژيم پوتين در

  !سکوت اختيار کند
و سايرين بيرون می . ..آقايان ربانی، فهيم، قانونی :  افغانی روسيۀگريبان چند ، سر ازه باردگراين است که روسي

بی فقانه به لجن می کشاند؛ چندعنصرموی می پردازد؛ ديموکراسی امريکارابه تحريکاِت نوع کمونيستکند، باردگر
رئيس کی ( و نوکران سابق پوتين  ملحدين وطن فروش درجمعشخصيت و چند ريشدار بی ايمان را تشويق می کند 

بپيوندند و با تشکيل يک جبهۀ غير ملی، متهورانه در مقابل حکومت لرزان و بی ثبات افغانستان صف ) جی بی وقت
  .دنآرايی کن

  
و توضيح فرماييد که وقتی عدۀ  شاييدگره قضيه را خود بــلطفًا ِگيت نباشد، عاگر تصورات من قرين به واق! آقای بوش
زد دهند گانِ  خود درکشورما ديوانه وار  از مزدوران قدرت های شرق وغرب وشمال وجنوب، به منفعت ُمکثيری

فعاليت دارند، ديموکراسی صادراتی شما چگونه می تواند تحقق پيداکند؟ آيا حکومت کابل می تواند کسانی را که در 
سرنوشت سناتور امريکايی که صرف با حرکت پا، محبس زنان تجاوز کرده، بد نصيبی را حامله ساخته اند، الاقل به 

  چار سازد؟ ُد  ،استدل خود را خوش ساخته 
افغانستان به وسيلۀ زورمندان سه ميليون جريب زمين در سراسر«  خود اعتراف می کند که شاروالِ  کابلوقتی 

ده بود وهمين حاال  ششهر کابل غصب  در)حکومت جناب کرزیدرآغاز(يک مقدارزمين هم در سابق . غصب شده است
يک مقدار زمين در پل چرخی ، ده سبز، ميدان هوايی کابل و در ساحۀ خيرخانه، به » . غصب شدن استتحالدر

مندان که تحت حمايت پوتين و چن يی، معاون رياست جمهوری امريکا، قرار اهی های همين زورعمقِ  اضافه خو
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 می تواند جلو )داشته باشداگرهم توان جلوگيری آن را ( آقای کرزی آيا حکومت افسانوی جناب ... دارند، فرورفته است 
 نيست پس اعتراف کنيداست، اگر" پوتين"زء فاجعۀ مقاولۀ حکومت امريکا بانه نمی تواند، زيرا اين ج... آنرا بگيرد؟ 

ايی بی نهايت شما به جهان سوم است که با ديموکراسی ممتاز امريک" صادراتی"که اين ديموکراسی ازهمان قماشِ 
  . عار دارند که چنين ديموکراسی مبتذل را در جامعۀ خود بپذيرند  امريکاِ و مردم هوشمند... فرق دارد 

مافيای غصب دررأس « :به صراحت می گويد) دموکرات افغانستانحکومتِ  دروزيرشهرسازی(آقای يوسف پشتون 
 درهرزمان بل هرزمين را  ازارکان مستحکم دولت است، نه تنها يکی ،  ولی قسيم فهيم »داردقسيم فهيم قرار زمين

 حکومت ، به خودحق می دهدوقت دلش خواستهر ؛تصاحب کندمی تواند  )بدون زمينه سازی وتعلل(هوس کرد که 
 که باچهرۀ حق به جانب راجع به غصب زمين حرف می حتی خود شارولِ  کابل ... و صدکارمتعفنِ ديگرکند را تهديد

  حکومتعمِلامريکا و کو استقاللِ  مشعشع ولی کجاست ديموکراسی. غصب زمين استدست داشتن درزند، متهم به 
   غاصبان؟ِ جرأِت به کيفر رساندنکجاست و

فرها، آگاه  ملت را ازسفرهای رسمی خود ودليل موجۀ چنان سبدون آن که – حق دارد نامريکا، رئيس پارلمادرآيا 
وطنش  مردم  اعالم کند هدفش از چنان مالقات هاچيست و چه مؤثريتی در بهبود اوضاع قبًالبدون آن کهسازد و 

موکراسی صادرشدۀ امريکا يدرد اما... دردموکراسی امريکا امکان ندارد، نه...  رخت سفربربندد وپرواز کند؟-دارد
به   بدون اطالعترک داده،چوکی رياست ولسی جرگه را " آقای قانونی دفعة:  درصد امکان دارد به افغانستان، صد

  !!برمی گردد، کشورهامؤثر آن نياز با شخصيت های  و  راز، به هرکشوری که دلش بخواهد، می رود و پس ازملت
نکتۀ مهم اين است، جناِب پريزِدنت بوش، که مرجعِ  تظلم ودادخواهی کجاست؟ حکومتِ  کابل يا حکومِت واشنگتن؟ 

ولی می !... به مه چی؟  برويد به بارگاه آقای کرزی: کند، می فرماييد استغاثه به شماملت نگون بخت افغانستان اگر
 به آقای کرزی نداده )در زمينه های سرنوشت ساز(بينيم که معاون شما و وزيرخارجه ودفاع شما  کمترين صالحيتی 

اقعی حداکثر به شهادت مجاهدين و« :  گفت، که آقای کرزی زمانی کهراند ونمی دهند؛ همه شاهدهستند وسامع وناظ
اينان که موترهای لوکس وقصرهای ... رسيدند وبازمانده های شان درفقربسرمی برندو فرزندان شان گدايی می کنند

اماچند روزبعد، جناب شما به »  دن نيستمجاهدين می روند، نزد من )خارج کشور(بلندمنزل دارند وهرجا دلشان بخواهد
  !!... نه، همين ها مجاهدين ما هستند:  که    امرفرموديدخليلزاد،، اقای زلمی ندۀ خوديوسيلۀ نما

  
*********  

  
  بود و نبوِد لشکر صلح

دارند، ادعا می کنند که گويا ارجمند و وطن پرست بنده نيز قرار که دربين شان چند تن از دوستان  فضاليک عده از
شوروی وقت، افغانستان به وسيلۀ اتحاد جماهير شغال سط امريکا و متحدين آن و ارق بين اشغال نظامی افغانستان توف

  .وجود ندارد
ر، نحوۀ اعتراض شديدی به شيوۀ کا" درد دل افغان"که ) آغاز اين نوشته هم ثابت می سازد( نخست شايد دوستان بدانند 

ی از گفته های  استناد يکهمبارزه عليه دهشت افگنان و حتی ديموکراسی قالبی امريکا در افغانستان، دارد، ولی ب
م، بل آن گونه که ميل داريم و ما حقايق را چنان که وجود دارد نمی بيني"  متأسفانه )فيلسوف بزرگ جهان( موجز کانت 

  ".هست، می بينيم مغز مادر
نستان توسط اتحاد شوروی وحضور وهجوم نيروهای خارجی عقيدۀ من، فرق عمده بين اشغال افغاظروندر
         به اساس فيصلۀ قانونی شورای امنيت موسسۀ ملل متحد، مبتنی بر توافقات ه اخيرالذکراين است ک افغانستاندر
 ملت افغانستان صف آرايی کردند ل قوای شوروی،باقدر. ، صورت گرفته استُبن )هرچند نا مطلوب و ناهنجار( 
ل ، اما فعًال، درمقاب... شدند وطن پرست اقغان، در راه حفظ آزادی و تماميت ارضی وطن قربانمجاهِدليونها ميو

اين  تفاوت نظر.افتاده اند ر وبی گناهااه کگنل عام همۀ مردم صدد قتنيروهای خارجی، آدم کشانی قراردارند که در
  :می اين استابا آن فضالی گر" بی ارزش"نگارندۀ 

افغانستان حمله می کنند و  به – پاکستان ت ادارۀ استخبارا وبسيج به تحريک و تمويل-پاکستانرا که از گروهیمن 
و به ارزش های مادی و معنوی يزند رند و به دار می آو افغان را گردن می ُبشخصيت های پاک سرشت و بی گناِه

  ، قوۀ مقاومت ملیعکس دوستان دانشمند خود، با همه احترامی که به عقيدۀ شان دارمبر... کشورما آتش می زنند 
ه منظور تهديد قوای خارجی و برای آن که دل نيروی خارجی به حال شهدای افغان ل عام هموطنان، بت ق -نمی دانم 

چنان که پس از   ؛مقاومت است نه جهالت!! ... های شانچشمان گريه آلود برگردند به کشوربسوزد و با دل ُپرخون و 
 آميزملیقاومتهای افتخارمطالبان افغان رانمی توانم دررديف برابرمقاومت احمدشاه مسعود درمق موضوع، تفکربه ُع
 زيرا ديديم که مقاومت وی صرف برای محافظت منطقۀ کوچکی به نام پنجشيربود، نه عليه دشمنان متجاوز برشمرم

  !خاک و ملت افغانستانبر
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چيزی که « : تراوش کرده بود، خواندم که نوشته بودند" مژده"قلم توانای شخصی به نام عين اين مطلب راکه از
روهای اينها می خواهند ني. افغانستان می خواهند، همان چيزی است که القاعده می خواهد گرا درخشونت طالبان

به اين . عراق خارج شوند و حمايت امريکا از اسرائيل پايان يابدخارجی ها از افغانستان، ازعربستان سعودی واز
  »...  که اهداف، اهداف ملی نيست  بينيم ترتيب، ما می

 نيز   قبل از ورود نيروهای خارجی در افغانستان،اين عده از طالبان خشونت گرا: اضافه می کنم که و من بندۀ ناچيز 
زبان وز درکام وافغانستان، هنِ  جاهالنه درمی بينيم که مزۀ پنج سال حکومت. انجام می دادنداين کارهای جنايی را

چادری پوش می خورد، ميزان حالوت و شان باقی است، صدای چوب و قمچين شان که وحشيانه بر پاهای زنان 
، هرگز پايين نمی آيد؛ اينان کشته می روند تا هيجانات زندگی را برای شان خيلی باال برده بود که آن حالوِت صاعد

 بهو اگر (!!)  صعودکنند عقيدۀ مبتنی برتلقين بسيج کنند گان خود، راسًا به جنت به کشته بروند تاکشته شوند و يا
 فردوس برين برای شان   اين خودکه ... همگان بستانند نگ موفق شوند، قدرت را باردگر ازدر جفرض محال ، 

  .است
: ازافغانسان، چه واقع می شود؟ ونمی گويند  خروج امريکا از اين فضالی گرامی، تصريح نمی کنند که بعد

وجلو ...  يی می تواند گرفت؟ جلوطالبان متنوع، بسيج شده از چندين کشور را چه کسی، کشوری، قدرتی، مؤسسه
 شد، شغالی حالی نمی سازند که وقتی ميدان - باکمال لطف -به ما و... پاکستان چه گونه گرفته خواهدشد؟  ايران و
   ماچه خواهند کرد؟ ابيش سگهاروس و

  
  پايان
  

*************  


