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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   ٩١کابل ميزان -اندوه . ه

 ٢٠١٢ سپتمبر ٢۵

  چتل نويس دموکراسی

  افغانستان ۀ در حکومت شاريد
  

 رئيس "جناب" ۀ افغانستان و رياست امنيت ملی و پس وپيش کردن ھای کودکانۀ ھای اخير سطوح کابينئیجاه جاب

 غرب در کشور ما ۀت ھنوز حکايت از تنبلی و بی عرضگی مشاقان دموکراسی باد آورداھور در سطح واليجم

  . دارد 

 گردد و يا ھم اين  داغ تر از آش میۀدانم چه سری است که ھرچه در افغانستان به الگو برداری می آيد يا کاس نمی

 پيشين ۀبيجا نخواھد بود يک نگاه گذرا به دھ. دھد  که مثل نمک گنديده ھمان خاصيت ذاتی خود را نيز از دست می

  .ندازيم ار با نام حامد کرزی گره خورد بيافغانستان که سرنوشتش برای اولين ب

در آن روز ھای دور که کابل نيمه ويران با بارسنگين جنگ ھای داخلی از برکت ھشت و ھفتگانه ھای نوکر صفت 

دست خيل برگشته از ه ن رنگين چشم تازه ھمچو کودکی افتان و خيزان ب واپسگراياۀ ھای پنجسالئیو جور وناروا

 عام فريب و سرتکان بده در چشم عوام و خواص ۀ آقای کرزی با آن چھر،را مواجه ديد آنطرف سرحد خودش

  ھمچو ناجی و دلسوز به مردم جلوه گری کرد 

کرد که ديگر از   کمک مردم را مجاب می کم"جنابشان" جناح ھا با بيانات شير و شکر ۀردای سبز و تلفيق ھم

  د ئيوحشتسرا شايد دور خواھيم گشت و سياھی ھا روبه سفيدی خواھد گرا

 رندان برگشته از غرب و ندانم کاری ھای رئيس ۀو اما افسوس ودرد که يک دھه ای پر از فرصت و بخت در حلق

که با تفاله ھای باقی مانده و کرگسان و کفتار ھای جا مانده شرم تاريخ است ه صاحب به باد فنا رفت و آنچه امروز ب

  کند  نام حکومت داری را تمثيل میه بای  مضحکه ،چند دورباطل پيش

و از خودش پرسيده باشد که چطور آيا شده باشد که روزی اين مرد سرش را در گريبان پاکستانی دوختش کرده باشد 

ساخت ،  ش میھش تن انگليس و بعد ھا روس را مرتممکن است در سراسر اين بالدی که شرف و آزادگی مردم

  . دھند  کسی نمانده است که ھی کرسی ھای باد آورده ھمچو ميراث پدری را از اين ناکس به آن ناکس می
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 وزير خارجه زير داخله قبول ندارد و بعدش در نقش مثالً بازی پارلمان ھم يکی را در نقش و و خميه شب

  قبولداراست 

جوی نان و التھاب نگھداشتن جان ديگر حتی از شنيدن نام دموکراسی به حالت تھوع می افتند  و مردم که در جست

   .و کاری به کاری اين غمازان و مشاطه گران آنسوی ارگ ندارند

 نه ملتی است و نه دردمندی که دلش به حال ،ی ناھمگون و ترکيبات نامتجانسش با وکالئیماند پارلمان کذا تنھا می

  ملت بسوزد 

را برای زمانی  شان کرزی با ھوشياری تمام رگ خواب پارلمانی ھا را يافته و بندل بندل نوت دھانھای ياوه گوی

  تواند ببندد  که الزم است می

 قدرت و ۀ فکری در اطراف وی می پلکند ، چنان آويزۀنطنشيادانی ھم که با عبا و قبای مکاتب پرطمطراق و ط

 تبانی و روسپی گری عطش را  ب دموکراسی و مردم ساالری در جوفساد قدرتمند بودن اند که يادشان رفته الف و

پا کنند و يا  نشاند و نشايد که آزاده مردی با نوای آزادگی سر به بالينی نھد که خوابش را ديگران تعبير می نمی فرو

  در آستانی ماند که ذلت را به ارمغان داشته باشد 

 پس چه .دانند چه خواھند کرد دانند آنھا که اند و چه کردند و نيز می  ھمه می،دمک ھا نيز آشناترآنام ھا آشنا اند و 

 سرمنگسک است که به ۀحالوتی است که اين چنين تند تند در پی عزل ونصب و باز نصب و عزل اند فقط قص

   ! ھمين.دھند و ميل دراز کردن طومار حکومت شان را دارند  مردم میخورد

سخت است روزگار و آسمان نيز دور از در سرزمين ما ، مگر که شايد معجزه ای به وقوع بپيوندد و اين خيل فاسد 

  العلم و هللا سرنوشتمان بروبد ؛ ۀو گنديده را از صفح

  

  

 


