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 Political   سياسی

  
   ٢٠٠٩ فبروری ٨

  !نويسندۀ گرانقدر افغان، جناب همايون نصرتی
 ًا بيان واقعيتهای تلخشما واقع" درد دل. "از حصول نوشتۀ ارزندۀ تان اطمينان داده و با مسرت به نشرش ميپردازيم

بدون شک که دول . ما چيره گشته استو فريب خوردۀ يست که بر اذهان بسا هموطنان خوش باور و ناگوار
 را "قبول اسارت" و "انقياد طلبی" ، ايشانبوسيلۀست را نشانه گرفته و يشتر افکار و اذهان ُسمتجاوز از همه ب

بوده ميتواند، همانا حاکم ساختن و تسليم ناپذير ملت آزاديخواه بزرگترين ضربتی که متوجه يک . تلقين ميکنند
از طريق فرهنگ استعماری بر آنست و غرب خوب ميداند، که چگونه اذهان آماده را زير تأثير خود در آورده و 

  .سازدب هسلطۀ خويش را بر کشور عزيز ما بزعم خويش، جاودانايشان 
اه شما به کنِه تمام نيرنگهای استعمار پی برده و در جهت روشن ساختن اما مطمئن باشيد که هموطنان دلسوز و آگ

شما خود مثال چنين يک عنصر روشنگر و . ه تکان ميدهندپيوسترا " اذهان خواب برده"درجۀ اول باذهان عامه، 
 با بالوسيله و" نتان آزاد ــ آزاد افغانستاافغانس" داده و با پورتال هاماد زو ميکينم که همکاری خود رارآ. ميباشيد

  .نمائيد" درد دل" هميشه تان،هموطنان ارجمند 
  !ام بکام شماموفق و سرفراز باشيد و اي

  با تقديم محبت                                      
   AA-AAادارۀ پورتال                                 

  
  
  

  محمد همايون نصرتی
   ٢٠٠٩ فبروی ٧المان ، 

  
  

  درد دل
  
اين نوع مسافرتها زياد تر جنبۀ ديد و بازديد از خويشان، اقارب و رفقای . ين اواخر سفری داشتم به امريکادر

دوران جوانيست، تا يک اندازه از سترس های روحی و روانی را که عوامل آن دوری از وطن و ناماليمات 
  .وح و روان من اثر منفی گذاشتزندگانی در غـرب است، کاهش داد، اما متأسفانه نتيجه برعکس شد و بر ر

بايد بعرض برسانم که در ذيل هرچه ميخوانيد، فقط و فقط برداشت شخص خودم از محافل و مجالس آنجاست و 
  .شايد اشخاص ديگر و افغانهای مقيم امريکا از جامعه و دولت آنجا بيان و قضاوت متفاوت داشته باشند

ای شکم نموده اند و نميتوان از پرروئی کار گرفته دعوت دوستان را رد شما ميدانيد که افغانها در هر جا سر را فد
چون مهمانی از المان وارد امريکا شده ، بعد از احوال پرسی و صرف چای، صحبت از چگونگی زندگانی .  کرد

کم و در المان بصورت کل مطرح ميشد، که بنده در حد توان و معلومات دستداشته، آنچه در المان ميگذرد، بدون 
اما زير چشم ميديدم يگان بار تبصره شکل . کاست، خوبی ها و طبعٌا نارسائی های اين ديار را بيان مينمودم

واهللا ما شکر آرام هستيم فضل خدا؟ اينجا هر چيز مهياست و هزارها بار : خصوصی ميگرفت و بعضًا ميگفتند 
دی ، امکانات زندگی مرفه، راضی بودن از ، بعضًا بصورت واضح از وفور نعمات ما. شکر که امريکا آمديم

  .ماحول ماديات ميچرخيد خالصه همه و همه گفتار اوشان در. طرز زندگانی و غيره سخن ميگفتند
طريقی بر  حال بايد بگويم هر انسانی که درک داشته باشد برای ابراز درد دل مجبور ميشود زبان بگشايد، تا از

گفت و شنود اندک ميرود به قضايا  آهسته آهسته مجلس گرم ميشود و بعد ازاينست که . موضوعات روشنی بيندازد
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و جريانات افغانستان، چه در داخل و چه در خارج و عملکرد ممالک بيگانه و برون رفت ازين ماجرا، جنگ و 
ًا از ديد بنده چنين درک و احساس بمن دست داد که غالب. خونريزی و عوامل آن که دامنگير ملت مظلوم شده

افغانهای مقيم امريکا با پناهندگان اروپا بخصوص المان در مسايل و قضايای سياسی و بين المللی مربوط به 
  .افغانستان دو ديد و درک متفاوت دارند

در حالی که . افغانهای مقيم مملکت المان با مطالعۀ نسبتًا دقيق، واقعيت بين بوده و قضاوتشان منصفانه است
 خوشبينی های بی حد و حصر و چشم پوشی از حقايق و رويدادها و پشتيبانی يکجانبه از قضاوت طرف مقابل با

  .سياست های دولت امريکا،  براستی منصفانه نيست
  :در ذيل موضوعات قسم سؤال و جواب ترتيب شده و خدمت خوانندگان تقديم ميگردد

مائيم الاقل بايد از تاريخ آن  کم و بيش مطالعه در محافل اولين سؤال من اين بوده ، که در مملکتی که زندگانی مين
  شما راجع به تاريخ امريکا چه ميدانيد و آيا آن را مطالعه نموده ايد؟. داشته باشيم

  .جواب جز خاموشی چيز ديگر نبود
به نظر شما اگر افراد يک  يا چند مملکت با لباس نظامی و مهمات و ساز و برگ حربی به هر اسم و : سؤال 

وارد يک کشور خواه افغانستان و يا کشور ديگری شده باشند، تجاوز آشکار بر حريم مملکت و اشغال رسمی 
  نظامی نيست؟

  .غالبًا ميگفتند که قوای نظامی در افغانستان برای سرکوب طالبان و تروريست هاست: جواب
وای نظامی هفتاد هزار بسيار خوب ، چطور در مدت اين هفت سال با موجوديت بيست و شش کشور و ق:  سؤال 

پرسونل و مهمات و تجهيزات محاربوی مدرن نتوانسته اند کاری را از پيش ببرند؛ طالب را که بوجود آورد و 
  اعاشه و اباته و تجهيز آنها از کدام مرجع اکمال ميشود؟

  .از طرف دولت پاکستان و سنگ اندازی و کمک به مخالفين: جواب 
ال که کدام غند يا لوا برای سرکوبی طالبان و تروريست ها بدان سمت سوق داده شده هيچ شنيده ايد تا الح: سؤال 

باشد و يا اينکه صرف با پروازهای روزمره و آن هم چند هليکوپتر، حمالت شده و قصبات مورد حمله قرار گرفته 
از نبودن راپور دقيق که در خاتمه منجر به کشته شدن اشخاص بی گناه، اطفال و زنان گرديده و با اظهار تأسف 

خود را تبرئه کرده و دولت افغانستان هم با پرداخت خون بهای اندک مردم را تسلی داده و بدين وسيله دايمًا طفره 
  رفته؟

چون جنگهای چريکی است، نميتوان موضوع را به آسانی . بخش نميشود) نان و حلوا(در جنگ شيرينی : جواب 
  . امريکا در نظر دارد که همه آن گروهها را از بين ببردتحليل کرد، اما در درازمدت دولت 

  
  درازمدت يعنی چه؟: سؤال 
  .شايد سالهای متمادی: جواب 
  آيا شما به ممالک خارج اين حق را ميدهيد که به بهانه های مختلف مادام العمر در افغانستان باشند؟: سؤال 
  .ن در خطر جدی قرار دارند، به بودن آنها موافقيمبلی چون ازين ناحيه دولت و اتباع امريکا و جها: جواب 
قراری که ميشنويم افراد طالب روز بروز پرقدرت شده و به صدها هزار پرسونل رسيده ، قراری که در : سؤال 

فوق هم سؤال شد باز هم يادآور ميشوم که تجهيز نظامی و معاش و تريننگ مزاح نمی خواهد، مليونها دالر مصرف 
نًا ممالک مزدور و دست نشانده ابدًا جرأت آن را ندارند که به اين کارها مبادرت ورزند و شما از کار دارد، ضم

  .دولت پاکستان نام برديد
  .هستند سرمايه دارهای عرب که اين کارها را بکنند: جواب 
زسازی، افغانستان به در اوايل با ورود قوای ناتو در افغانستان چنين شنيده ميشد که بعد از مدت پنج سال با: سؤال 

برعکس می بينيم که همه افواهات و فريب بوده و . مانند سويس ميشود و ماسترپالن شهر کابل روی دست است
 رسانه های اطالعاتی چه در داخل و چه در خارج، چه سازمان ملل و چه سازمان حقوق زنان و تقريبًا امروز همه

همۀ مردم افغانستان از دهشت و وحشت و گرسنگی و فقر و بيکاری حرف ميزنند و با چشم سر همه را می بينيم 
بی سرپناهی مردم . اری گرفتار اندکه واقعًا مردم از گرسنگی و سردی هوا ميميرند ، جوانان به مرض مهلک بيک

فساد اداری ، فحشاء ، اختطاف و تجاوز و غيره و غيره . را رنج ميدهد، طبقۀ اناث بعضًا معتاد مواد مخدره شده اند
علت اين همه فجايع و بدبختی ما که و از کجاست؟ بيائيد يک کمی منصفانه قضاوت کنيم که آيا . به اوج خود رسيده

  که در طول تاريخ مردم اينقدر بدبخت شده و رنج بکشند؟ چه فکر ميکنيد؟کس به ياد دارد 
در دستگاه دولت اشخاص بی کفايت اند، اما يقين داريم که . ميگفتند که مردم خودشان نميخواهند کار کنند: جواب 

نمی . وجود آيدبعد از گذشت زمان همه چيز خوب ميشود و در انتخابات دومی ناتو نميگذارد همچو دولت تکرارًا ب
بينی که دول غربی در افغانستان دموکراسی آورده ، نشرات و جرايد آزاد است و تقريبًا يکصد روزنامه بچاپ 

انتخابات آزاد بوده و رأيدهی مردم به شکل . هر چه ميخواهی بنويس و بگو، ولو هر مرجع و مقامی باشد. ميرسد
  .با ارزش تر استدموکراتيک آن صورت ميگيرد، که از هر چيز ديگر 
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به اوشان ميگفتم که اين همه وجه سياسی يعنی روبنای سياست ممالک غربی است که پشتيبان آزادی بيان، حقوق 
الکن در وجه فکری که زير بنای . بشر ، نشر جرايد آزاد، تعيين سرنوشت و آزاد زيستن و انتقاد و غيره ميباشد

 آزاديخواه، ملی گرا و ليدر و رهبرانی که به رأی اکثريت سياست دول غربی است، سرکوب اشخاص وطن پرست،
مردم بوجود آمده باشند، بطور مثال کودتا های نظامی و سقوط نظامهای مردمی و مداخله در امور داخلی کشورها 

  . ممثل سياست آنهاست
ود، دموکراسی وجود وقتی ديده شود که رهبر يا پيشوا به بيراهه روان است و حقوق انسانها زير پا ميش: جواب 

  .ندارد، وظيفۀ ابرقدرتهاست که مداخله کنند، تا حقوق مردم اعاده گردد
درست است که روسها در افغانستان تجاوز آشکار نظامی کردند، کشت و کشتار از حد گذشت، مليونها : سؤال 

ا در بارۀ تجاوز امريکا به نظر شم. انسان کشته و بی خانمان گرديدند و هر چه از فجايع آن زمان بگويم، کم است
عراق چيست؟ آيا کمتر جنايات و تجاوز و کشت و کشتار صورت گرفته، ميلونها انسان آواره نشدند، موزيم ها به 

  تاراج نرفت، سرمايه ملی غارت نشد؟
ه و بلی برای از بين بردن انسان دکتاتوری همچو صدام و آوردن دموکراسی و آزادی ، چنين اقدام ُمَوجَّ: جواب 
اما بعض اشتباهات از افراد مسلح در حصۀ تجاوزات جنسی و کشت و کشتار و غارت آثار تاريخی . الزم بود

  .صورت گرفته
به اين حدی که شما از عملکرد غرب در افغانستان بيچاره پشتيبانی ميکيند، آيا ميشود ستراتژی امريکا را : سؤال 

  در افغانستان بيان دارد؟
اتژی مدنظر باشد، خواه سرکوب مخالفان و خواه نظارت بر منطقه، خواه پايگاههای نظامی، ولو هر ستر: جواب 

  !ازينکه روسها در افغانستان ميبودند ، صد مرتبه بهتر است که امريکا در آنجا باشد. کار معقول است
ه، نفت، گاز، مس، قرار احصائيه افغانستان دارای مواد معدنی فراوان و با ارزش از قبيل احجار کريم: سؤال 

  نشود که آهسته آهسته همه استخراج و برده شود؟. يورانيم، پلوتونيم و غيره و غيره ميباشد
ازينکه تا حال نتوانستيم معادن را استخراج کنيم، خوب است ممالک دوست آنرا استخراج کنند، البته يک : جواب 

  !چيزی به مردم ما هم ميرسد
بين آقا اين همه کمک های بشردوستانه ای که به افريقا و آسيا صورت ميگيرد، از درين ميان بعضًا ميگفتند که ب

  !جمله افغانستان را نبايد ناديده گرفت ، بلکه بايد آن را قدر کرد
چراغی که در "هرچند برايشان ميگفتم که دول غرب بچۀ خالۀ من يا پسر کاکای شما نيستند، نمی دانيد که ميگويد 

لطفًا امريکا اولتر از همه غم مليونها انسانی را که در کشورش بيمۀ صحی " را صبر است؟خانه بسوزد، مسجد 
ندارند، از جمله شماهائی که در اين مجلس اشتراک داريد و از ترس نداشتن کارت صحی نزد داکتر نميرويد، غم 

رست نبوده و بدون آدرس زندگی مليونها انسانی را که هنوز سواد ندارند، غم مليونها انسانی را که هنوز راجستر د
  !ميکنند،  بخورد

  .ميگفتند اين همه پروپاگند است و افواهات و ما همچو چيزی را نديده و نشنيده ايم: جواب 
  آيا در امريکا غير از دو حزب، کدام حزب سياسی ديگر را می شناسيد؟: سؤال

  .بلی يک حزب چپی وجود دارد: جواب 
  

  : تبصره و نظر بنده 
بايد بگويم، در امريکا . يدانند که در نظام سرمايه داری، هست و بود ماحول زندگانی بر پايۀ ماديات ميچرخدمهمه 

در افغانستان واقعًا فقر اقتصادی . زبانزد همگی است" هفتۀ چند ميسازی و سال چند ميسازد"غالبًا اين جمله که 
ال همان انسان خود را در يک سرزمين پرقدرت سرمايه ح. دامنگير اکثر مردم ما بوده و ازين ناحيه رنج ميبردند

مييابد و ازينکه قبًال افق ديد روشن در رابطه به جهان و نظامها نداشته، يعنی عدم دسته بندی ممالک پرقدرت و 
نظر سوء آنها، ستراتژی های دراز مدت جهت بدست آوردن منافع ، عدم مطالعۀ دولت و جامعه ای که در آن 

ند، معلومدار در بی اطالعی کامل و تالش برای زندگانی بهتر ماديات جلو چشم ها را گرفته، لمس زندگانی ميک
  .دالر همه را مجذوب خود ساخته و گرايش نفسانی به ماديات، انسان را به خوشبينی کاذب سوق ميدهد

جهان و خصوصًا وطن عزيز اما اکثر مردم اروپا و بخصوص افغانهای مقيم المان تا اندازه ای از وقايع و اوضاع 
ما، افغانستان، مطلع بوده درين زمينه بقدر توان دست زير االشه ننشسته ، مقاالت و نظريات ، مصاحبه ها، 
روزنامه ها، اشعار، تحليل های مسايل، نشست ها و کانفرانس ها زحمت کشيده ، ابراز عالقه و درک مسؤوليت 

  .نموده اند
ه به اخبار روزمره و اوضاع سياسی جهان و افغانستان، از يکسو و از جانب ديگر متأسفانه در امريکا عدم عالق

آنها مردم را زيادتر سرگرم مسايل اقتصادی، . نمايش تلويزيون های امريکا متفاوت با تلوزيونهای اروپاست
ره و تلفات در اعالنات تجارتی ساخته و سايل نظير آنها ساخته، از اصل وقايع مهم سياسی جهان و جنگهای روزم

  .افغانستان و عراق فاصله گرفته و غالبًا هيچ به چشم نميخورد و همه فکر ميکنند، دنيا آرام و گل و گلزار است
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تالش برای زندگانی پر زرق و برق يعنی خريد خانه های پرقيمت بدون کسب و کار مناسب و درآمد ماهوار کافی ا 
انسان را از ناحيۀ پرداخت قرضه ها گيچ ساخته ، خود را در گرفتاری کريدت کارتها بانکی بدون  پشتوانه طبعًا 

کجا ماند وقت برای مطالعه و عالقه به مسايل سياسی روز و . بی حد و حصر که پايانش معلوم نيست، می يابد
  .طبعًا ساخت و بافت جامعه در طرز تفکر و عملکرد انسانهای مادی رول دارد. وقايع افغانستان
ايد بگويم که در اکثر موارد آشنايان و اهل مجالس ازينکه نميتوانستند استدالل و تحليل درست و در خاتمه ب

سرمايه دارد، زور دارد، . منطقی ارائه دارند، بعضًا عصبای هم شده با لهجۀ تند ميگفتند، امريکا خوب است
    پايان !شدابرقدرت است، بايد دنيا را اداره کند ، در غير آن نظام دنيا از هم می پا

  
   
  
  
  
  
 


