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 احمق ھای روشنفکر نما
  

ضور گان و روشنفکران صدای اعتزاض خود را در تداوم حيک عده از به اصطالح تحصيل يافتاز چندی بدينسو، 

عجب . نيرو ھای امريکا بلند کرده و می گويند که امريکا برای برآورده ساختن منافع خود به افغانستان آمده است

ما درک کردند که چرا " روشفکران" سال و کشتار ھا و ويرانی ھا، باالخره ١۴فھميدگی که باالخره بعد از گذشت 

  . امريکا به افغانستان لشکرکشی نموده است

 يک عده از روشنفکران ما از استعداد خارق العاده برخوردار بوده و قضايای سياسی کشور و منطقه را با هللاءماشا

ًاستادانی مربوط به گروه ھای معين سياسی بر سر اقتدار اخيرا طور خنده . عمق کم نظير تحليل و ارزيابی می نمايند

 در نبا ظاھر شد. د که گويا به کشف بزرگی نايل شده انددھن آور از وضع نکبت بار کشور تحليل ھای خود را ارائه می

خواھند که عمق جريان  زنند که حادثۀ جديدی درين روز ھا اتفاق افتاده و حال میمی تلويزيون ھا طوری حرفی 

  .سياسی را پيدا نمايند

گذرد و شرايط اشغال روز ھای اول با زمان ما تغيير نخورده  سال می ١۴ از زمان تجاوز امريکا به افغانستان بيش از 

مغز نداشتيد " روشنفکر"آيا شما مردم . است، بدين معنی که امريکا ھنوز در افغانستان است و می کشد و ويران می کند

ا بيرون می  خود رۀال، تراوشات مغز پوسيدس ١۴ نيات امريکا را در آغاز می فھميديد؟ سرانجام بعد از سپری شدن تا

ھمين گروه،  . رسد يد که کسی به پای شما نمیھستاندازيد و طوری در فشانی می نمائيد که انسان ھای دراک و ھشياری 

افرادی را که به تجاوز امريکا به افغانستان اعتراض کرده بودند و به عمق فاجعه در آغاز پی برده بودند، مردم تنگ 

چه شد که اين روشنفکران بی مغز به يک بارگی ميھن دوست شده و تغيير . نظر و عقب مانده خطاب می نمودند

که کم مھری باداران  شخصيت داده اند؟ شايد يکی از داليل اين باشد که اينھا نتواستند که به جا و مقامی برسند و يا اين

 . ھا ممکن گردداجنبی را درک کرده اند و اکنون در صدد زاری و شکوه اند تا اگر توجه تجاوزگران به آن

که از آغاز تا کنون موقف مردمی و انقالبی داشته اند و به تجاوزات بيگانگان به کشور اعتراض  من به ھمه آنھائی

  .کرده اند، درود می فرستم و به آنھا سعادت و سرافرازی آرزو می کنم

 

 
 


