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  احمد شاه وردک

 ٢٠١٣ فبروری ٢٣
  

 !وری ھاستتگورستان امپراافغانستان 
 ! يک خانم افغانۀجواب به نوشت

باشد وسخت آشفته  می) لويزون آشنات( يک خانم افغان که متصدی برنامه ھای دری صدای امريکاۀنوشت

کشور خويش را  بالند وخودرا قھرمان می نامند و است که چرا افغانھا به تاريخ کشور خويش می

خدمت  را واداشت تا سطری چند درجوابشان تحرير نمايم ون نامند؟ م وری ھا میتگورستان امپرا

نان ما چه به جبر واکراه وچه به ميل ر ھموطگھموطنان خويش عرضه دارم ويکی ازاھدافم اينست که ا

يرند وما را پيرو روس، گثير تبليغات امپرياليستی قرار أکنند؟ نبايد چنان تحت ت خويش وطن را ترک می

 ۀبريم واين يک ضرب پنجابی ويانکی ھا نشمرند که ما درداخل کشور ازچنين قضاوت ھا سخت رنج می

که زير صدھا سانسور يانکی، خادی ، تنظيمی، سلفی،  یمحکميست به برادران وخوھران تان در کشور

روند، آنھا را بافضاوت ھای سطحی خويش از  رفتن درس میگان به فراگان لنگاخوانی قرار دارند ، ولن

 .تعليم محروم نسازند

  :ان تقديم شده استگ خواھر افغان مارا خدمت خوانندۀنخست نام

 

lina Rozbih‐Haidari* 

  ". ھاامپراتورافغانستان گورستان : "اين صفت . ه اين صفت اضافه شده به نام کشورم دارميک نوع حساسيت خاص ب

امروز فلم مستندی را از زمان روس ھا ديدم، افغانھای که ھمه به ھمان مد روز جھان کمونيزم لباس پوشيده بودند، به 

تحاديه کارگری ميستودند و خالصه يکديگر سالمی ميزدند، سرود و ترانه گروھی کارگری ميخواندند، کارگر و ا

سالح بيگانه بر دوش، . ھمان رسم و عنعنات کشور ھای بالک شوروی سابق و يک کمونست خوب را عملی ميساختند

  . بيگانه در رھبری و پول بيگانه در جيب و شعار و مفکوره بيگانه در سر و افغانھا به تقليد در عقب ان روان

رسيد زمان مجاھدين، ريش ھا دراز، کاله و پيرھن و تومان به تن، راه و رسم اسالمی با فلم را کمی به جلو کشانيدم، 

شعار ھای هللا اکبر، ولی باز ھمان سالح بيگانه بر دوش، مفکوره شکست کمونست از بيگانه قرض گرفته شده در سر 

  .ليد در عقب ان روانو با پول و مشوره بيگانه امور تحت اداره و کنترول و در جريان و افغانھا به تق
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فلم ادامه می يابد، زمان طالبان، لباس ھا سياه، ريش ھا درازتر، شعار ھا و لھجه ھا عربی با ته لھجه پنجابی، راه و 

رسم عربستان سعودی حائل، باز سالح بيگانه بر دوش، بيگانه در رھبری و پول بيگانه در جريان و افغانھا به تقليد 

  .در عقب ان روان

 و ريش تراشيده و کرتی و پتلون، مفکوره و شعار دموکراسی و حقوق ئیعدی سقوط طالبان، مد روز نيکتازمان ب

بشر، باز ھمان افغانھا، شعار و مفکوره ديگران در سر، سالح بيگانه بر دوش، پول بيگانه در جيب و مثل ھميشه در 

  .عقب بيگانه در حرکت و تقليد جاری

تقليد ھم کرده بوديم تقليد خود را بنفع مردم ميکرديم نه بنفع پول بيگانه، اگر از بيگانه کاش يکبار ھم که شده ما اگر 

نه بلکه يک مساوی به " رھبر و کھتر"پيروی کرديم حداقل حق خود را جوانمردانه از انھا ميخواستيم و با انھا بشکل 

  .مباحثه و مذاکره سياسی می نشستيم

نھا که متشکل از ھمان کمونست ھای سابق و جھادی ھای سابق و طالب ھای کاش اين گروه مقتدر سياسی ما افغا

سابق است، از ھر مفکوره بيگانه، سالح بيگانه و کمک بيگانه بنفع خود و کشورشان استفاده ميکردند ولی حداقل در 

  .بخش احساسات خود، اشنا باقی ميماندند و بفکر مردم ميبودند اين کشور

يشد، يا جھادی ميشد، يا طالبانی ميشد، يا دموکراسی ميشد، امارات ميشد، جمھوری ميشد، کاش اين کشور کمونست م

اسالمی ميشد يا ھر چيز ديگری ولی مردم در ان تحت يک رژيم درست اداره ميشدند، مردم اين گونه ھر روز گروه 

  .گروه و جبھه جبھه کشته نمی شدند

ان يک کشور و ميدان باز برای تمام عقايد و عاليق سياسی اين و ان  ھا نيست، افغانستامپراتورافغانستان قبرستان 

است که ھر يک می ايند و مردمش را به ميل خود لباس می پوشانند و به ميل خود سيستم و نظام ميسازند و از خون 

داديم قدرت شکست "انھا به اھداف خود نائل می ايند و وقتش ھم که رسيد ميروند و افغانھا دلشان خوش است که ما 

  !"ھای مقتدر را

ما کسی را شکست نداديم، ما در چنگ مشتی از ھمنوع خود ھر روز مثل مترسک لباس و شعار و مفکوره و نان و 

اب بدل کرديم و به اميد نشستيم که روزی ھمه چيز خوب خواھد شد، ولی بغير از اينکه ما را کشتند و دربدر کردند، 

الی ھمان گروه مقتدر است که ھر روز به قيمت روز، سالح بيگانه بر دوش، تنھا چيزی که خوب شد، وضعيت م

  .مفکوره بيگانه بر سر، پول بيگانه در جيب، در افغانستان نظام ميسازند و ميپاشند

 ھا امدند و رفتند و در حال جستجوی امکان زندگی در امپراتورقبرستان ھای افغانستان از جسم خود افغانھا پر است، 

يخ ھستند در حاليکه يک افغان ھنوز يک وعده نان خوردن ندارد و از ترس بم ھای سيار انسانی، يک روز کره مر

  .....................زندگی ارام

  

   گنويسنده احمدشاه ورد

  ١٣٩١سوم حوت - کابل

  ؟حساسيت وواقعيت اين سخن درکجاست
 لينا جان ۀفتگرا به  ر اينانگا  ويانکی ھای کثيف؟- ای شوروی ھامپراتوررفته تا گ ازلحاظ تاريخی از سکندر مقدونی -

ر دھند مثل که يغيردند، مارا اسير سازند؟ ونسل وفرھنک مارا تگذاشتيم به اھداف خويش نايل گشکست نداديم ولی ن

امروز امريکا بامصرف بليون ھا ډالر  .شوند درماوارای مرزھای ما ھمتباران مابا چشمان آبی وموھای زرد تولد می

ولوبسيار کثيف ازنظر انسانيت ( که یناه نتوانست به اھدافگ وده ھا ھزار افغان بيئیوکشته شدن ھزارھا جوان امريکا
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ر به يک گموزد؟ ا آر دارند به اوالد خود درمکتب کدام چيزھارا میگر کشورھا ھم تاريخ دارند؟ واگآيا دي. برسند) بود

 انسانی ازقبيل آزادی واستقالل گست که افتخارات تاريخی ومفاھيم بزراه شود درست اگاه متفاوت به نوشتار لينا نگن

ر انسان صرف گولی ا. تواند تواند ونه ھم کالشينکوف ساخته می به مردم نان داده نمی تواند، نه لباس تھيه کرده می

 شما فاصله که ھزارھا مايل با اھی ھم وقت خودرا صرف نوشتار مردمیگبود ؟ پس شما ھيچ  يک موجود مادی می

 .کرديد ؟ پس يک چيزی بيشتر ازشکم ولباس وجود دارد که بايد درباره اش فکر کرد؟ دارندنمی

 اخير کشوراست که بدون شک ازدشوارترين وپيچيده ترين ۀمان غالب مربوط سه دھگفلمی که شما تماشا کرديد به 

يک وبالخصوص تخنيک نظامی و استخباراتی شرايط بين المللی و پيشرفت ساينس وتخن .باشد ادوار تاريخ کشور می

 .موضوع را بيشتروبيشتر مضطرب وپريشان ساخته

 ۀ تان به لباسھای دورۀشما درنوشت! خصوصا درمورد مردم وتاريخ کشور خويش! ر متوجه نوشتار تان باشيد بايد بسيا

اين يک اشتباه ! فغان ساختيدليون اي م٢۵ مثال ۀرا نمون  شوی ھا اشاره کرديد وآنگدين طالب و سمجاھ -روسھا

ان داخلی گکنند که قسمت اعظم شان را ھم بی جاشد ی میگ افغانھا درشھرھا زند٪٢٠-١٠بين  . استگبزر

شما مردم خودرا اپورچونيست . ی از تمام افغانھا نمی کنندگکه به ھيچ وجه نمايند .دھد ن خارجی تشکيل میاومھاجر

را   آنچه کسیکه  يد وصرف به يک فلمیئسياسی ارايه نما–که داليل علمی  وابن الوقت خطاب کرديد بدون اين

 خويش فرموده بوديد که بعضی ھای ازنوشتاریشما دريک .ساخته ودرکجا ساخته شده اتکاء کرديد که اشتباه است

يد توھين ودو ئنماوشتار شما باور نی ھا متھم ميسازند ولی گوابست رابه تعصبات و دھند وشما افغانھا به شما دشنام می

شما ملتی را که از سی . ر ھا بار بد تر از ھمان نوشتارھاستاويم و ھزگ زدن به تمام افغانھاست وبا داليل برايتان می

شاشند، مورد   دشمنش میۀ که باالی مردقرار گرفته اندسال است مورد تجاوز وھجوم خونخوارترين لشکرھای دنيا 

که به يقين (درست است که مشتی فروخته شده. سيار ظالمانه است ودور ازانصافيد؟ به ارفتگدشنام ونکوھش قرار 

 یر قيافه کرده باشند که چنين اشخاصيي پوش تغئیشايد برای روسھا ويا مجاھد ويا طالب نکتا) يک فيصدی کوچک

. امی ندارندمق ولی درجامعه جای و. رقصند جمله امريکا ھم وجود دارد که به ډول ھرکس می  منه ایدرھر جامع

 ما به اصطالح ما سفيد شدن مشکل ۀچون درجامع.  کمتر ازتمام جھان باشدیشايد درکشور ما تعداد چنين اشخاص

 .کند  فکر میویداند وبه  است وصدھا سال ھم ممکن يک کار بد کسی ياد جامعه نرود پس ھر افغان اين را می

 ليس میگکرديد که کاشکی ان ر نوشته میگبتر وواضح تربود اخو! شکر که نه کمونست شديم ونه يانکی ! نه لينا جان

کند؟ لباس مھم است ، شکم مھم  شديم؟ به نظر شما چی فرق می لی میئي و اسرائیشديم، امريکا شديم، روس می

ند ھزار ايست که به نزد بعضی ھا ارزشی ندارد، ولی افغانھا حاضرائ افتخار ، ناموس، تاريخ اين چيزھ-است؟ آزادی

 .ی چون آزادی واستقالل بميرندگار برای مفاھيم بزرب

يد پس ئر احساس را يک طرف نماگا! ر شماگآزادی واستقالل يک مفھموم است نه بوجی آرد است ونه بر! لينا جان

 تاريخ برخورد سطحی کرديد؟ اين کار شما چند علت گ بسياربزرألۀشما به يک مس. ی چی مفھومی خواھد داشتگزند

که درتمام  ی درکشوریگزند دوم دوری ازوطن و مردم تان و  کشور وۀذشتگ بی خبری ازتاريخ اوالً  :واندت داشته می

کنيد  ان رسمی شان کارمیگدر ار کنيد و ی میگجھان درتمام منازعات وويتوکردن ھا يک طرف يانکيستان است، زند

 تعليم يافته وشاعر طبيعت نبايد چنين نوشته حيث يک افغانه ولی ب. ثير آنھاستأپس نظرات شما مستقل نبوده وتحت ت

سياسی نبايد به احساسات اتکاء  - يرد ودرمسايل نظامیگ کرديد؟ راستی که شعر بيشتر ازاحساس سرچشمه می می

 . کرد

 ی ھا ھنوز ھم است؟ ولی نه باامپراتوردرست است که ! ی ازاجداد ماستئاين درسھا! باليم  میينما افغان ھستيم وبه ا

ھنوز ھم وجدان انسانی وجود دارد که  ولی شکر انسانيت ھم است و) شکر افغانستان ھم ھنوز ھست(ش وفشن کآ
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!  ھستمئیکنم که امريکای فت که افتخار مگ  سال پيش می۶٠ که ئیامروزيک امريکا. خوب را ازبد تفکيک نمايد

ريھای عساکر گاين کشور باعث وحشی اعمال شوم امريکا بالخصوص تجاوز به . ويدگر نمی تواند چنين بگولی د()

ھا چنان جناياتی مرتکب شدند که بشريت را يرام، کارته پروان، وساير جاگب وانتانامو، ابوغريب،گ شد ودرئیامريکا

ل خواھرانتان که توسط تجاوزات شما خانم روزبه چرا ازچنين فلم ھا نمی نويسيد؟ شما چرا ازحا. شرمسارساخت

ان گسپرد نمی نويسيد؟ شما چرا اززنان وکودکانی نمی نويسيد که توسط س ياه جان میر جنسی درزندانھای سرمک

 .شود شود؟ چنين فلم ھا امروز به وفرت ديده می  دريده میئیامريکا

ناه ندارند گبه مردم خويش که ھيچ  کند و  ما چنين فکر میۀدورازانصاف است که خواھر تعليم يافتو بسيار ظالمانه 

نويسد؟ ما به خانه کی رفته ايم؟ دروازه   اينطرف مورد ھجوم عساکر خارجی قرار دارند، چنين می سال به٣۵واز 

 سال ھم مال داشتيم وھم چلی ١۴٠٠د؟ ما خو تساز کی را به مشت زديم که دروازه ھای مارا بدون تک تک منفجر می

  شد؟کا سام برايمان مالدرست کرد چنينکه کا وطالب؟ ولی چنين نبودند؟ ازروزی

آيا ما اينقدر ! هر القاعده وپاکستان را شمارکنيد چھار تجاوز در سه دھگناه دارند؟ که مورد دو تجاوز واگمردم ما چه 

رانه است؟ شما بايد سطحی گکنند که مار ا آدم بسازند؟ ويا نيات ايشان کثيف و غارت یبد ھستيم که تمام دنيا کوشش م

زنده نمی  ليس ويا به امريکا سالم داده باشد اوالً گکه به روس يابه ان ئیرکنيد آنھاباو. ننويسد() وبه ذوق چند ټين ايجر

 .ی کنندگر ماندند پس متيقن باشيد که اينجا نمی توانند زندگمانند وا

به دادن درس اخالق وتشويق افغانھا برای دست کشيدن ازمبارزه برای آزادی : شما بسيار کمپرودارانه نوشته کرديد 

ختی ھای ما کيست؟ خير است که ما ازخود پول نداريم وسالح ساخته نمی بدانيم که علت بد ولی ما می. واستقالل

  .، قابل تأسف استر اين مفاھيم پيش شما مفھوم ندارندگتوانيم ولی چيزی داريم که ھيچ ملتی دردنيا ندارد وا

 .خرم ر میگ که خير است دو متر تکه است وديفته بودند که تنبان خانمت را بردند؟ جوابش دادگيک آدم بی غيرت را 

 اف ديوان به زور وی دا منم درسرهـوه قـدک

 افغانه عشقه ترينه خپل جانان په زور راوړه

 فکر نمی کنيم ، عشق وجنو ن ليال آنقدر ر چيزھا اصالً گ لباس ودي، نبخشيم به شکمئیرا رھا ما تا ليالی خويش

دوويا ده ) مانيتور(ران واشغالکران صدبار شود و يک چشم دجالگ استعمارتجودمان جوش خورده که ولو تبليغادرو

ازجمله ارزشھای مادی ومعنوی به دومش ! فتيمگنه  يک بار درتاريخ به اشغال وتجاوز. شوند ما افغان خواھيم ماند

 ملل شديم، خود سوختيم م ومشعل استقالل وآزادی برای سايريفريدآيت داديم ، سفرکرديم، راه پيموديم، افتخاررات واول

ران توصيه کرده که خيراست گسعدی ودي علمای ما چون حافظ و ان وگرا بزر ران را ساختيم، چی کنيم اينگولی دي

خيراست با  .ران مشعل آزادی شديمگخودت کشته شو ولی برای دي !ران را سير کنگخودت تشنه خواب کن ولی دي

 .گشکم چسپيده وچن

).  فال به نام من ديوانه زدندۀقر(  حافظ صاحبۀفتگ ۀعونان نصيب اين ملت شده است، وبشکستاندن زورمندان وفر

که زير يدآيا اطفال يک سوپر پاور را درکدام فلم ديد( چند رفتند وسقوط کردند و ی ھا ھستندامپراتوردرست است که 

لت فقير وھردم شھيد به چنان روزی که بعد ازتجاوز به اين م پل به دنيا آمده باشند؟ بلی من ديدم اطفال روس را

ی را بشر تجربه کرده؟ اين افتخارماست که سد راه ظالمان امپراتورولی وجدان انسانی کجاست؟ چند ) رفتار شدندگ

ی است که خودرا فدای گان اصل عياری وکاکقمع نمايند اين ھم ران را نيز قلع وگذاريم که ديگنمی  رديم وگ می

 .ران سازيمگدي

ند شکم از يوگ شود که می اه شود ھمه فرضيه ھای افغانھای ضعيف غلط اثبات میگسيای ميانه نآی مردم گندر به زگا

 ھستی ۀھم ران خاموش نشست وبه غم شکم خود شد،گ ملتی که به اشغال ، ديد خوبی ميتوانه ب! آزادی بھتر است
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نوشند  ال به افتخار ملت روس می س٢٠٠دھد وحتی شراب را ھم برای  را ازدست می ھای مادی ومعنوی خويش

 حتی شکمشان ھم سير نشد واوالد آن عده ئیدرعوض چشم ھای آبی وموھای طال!!!!!!! ودر مقابل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ھيچ

انسانھا راکه فکر کردن، خوردن، نوشتن وکاشتن رابه انسانھا ياد داد برای يک لقمه نان ھمه چيز خودرا ازدست داد 

 حترامباا. ولی شکمش سير نشد

 

  . نوشتۀ خانم لينا، ويراستاری نشده است-*
 ادارۀ پورتال


