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  درس شيطان بزرگ به شياطين كوچك
 

  بيسوادی، بی كفايتی، ناموس و٫اشغال افغانستان توسط قوای امپرياليسی غرب تحت رھبری امريكا، انسان كشی، فقر

وطن، دزدی و رھزنی، ويرانی  و باالخره دين فروشی دين فروشان  كسبه كار در كشور ه شرف فروشی، خيانت ب

ًاگر احيانا اين خاطره را در جائی ديگر ذكر كرده .   باعث شد كه خاطرۀ مطالعه ای يك  كتاب را درين جا بازگو كنم

 .ھد بودباشم كه بيادم نيست، تحرير دوباره ای آن تكرار حسن خوا

لف آن يك غربی بود و در بارۀ مصيبت ھای جامعۀ  بشری ؤدستم آمد كه مه در صنف دھم مكتب بودم كه كتابی ب

 :ه بودلف نوشتؤم.  ايرانی به دری ترجمه شده بودكتاب متذكره توسط يك .  صحبت ميكرد

نام شيطان بزرگ ياد ه  شياطين كه بخواب عميقی فرو  رفتم و در خواب ديدم كه استاده روزی بعد از خستگی زياد ب” 

بعد از مدت ھا تدريس و  زحمت كشی، .   بشری را ميدھدۀ درس بربادی جامع)شياطين كوچك(ميشد به شاگردانش 

شيطان بزرگ خواست كه امتحان شياطين كوچك را بگيرد و بعد از موفقيت به آن شھادتنامۀ بربادی جامعۀ بشری را 

 بشری ۀی،  شياطين كوچك ملزم بودند كه درس ھا را دوباره تكرار نموده و بربادی جامعدر  صورت ناكام.  كندءاعطا

ال نمود كه برای انھدام جامعۀ انسانی چه ؤ س)شياطين كوچك(شيطان بزرگ از شاگردان خود .  را از سر تمرين كنند

  يك شيطان كوچك جواب  گردد؟كار عمده بايد صورت  گيرد تا انسان ھا ذليل و ناتوان شوند و اجتماع شان مضمحل

شيطان سومی گفت .  شيطان دومی جواب داد كه بی ناموسی.   بربادی انسان ھاستۀداد كه رشوت بھترين وسيل

.  ھمانطور ساير شياطين چيز ھائی گفتند كه مورد پسند استاد يعنی شيطان بزرگ قرار نگرفت.  وطنفروشی و خيانت

برای اينكه ھيبت خود را تثبيت كند، شيطان بزرگ گردن دو شيطان بازی گوش را بريد كه برای ساير شياطين درس 

ن كوچك كرده  و گفت كه شما لعنتی ھا ھنوز خوب شيطان نشده ايد و سوی  شياطيه شيطان بزرگ رو ب.  عبرت باشد

من حال جواب .   به آن دقت كنيدشما بايد دوباره درس ھا را به تكرار بخوانيد و. تمام  زحماتم تاحال به ھدر رفته است

 بی  كفايت در رأس  بشری، استخدام انسان ھایۀبھترين وسيله برای انھدام و بربادی جامع.  الم را خودم ميدھمؤس

 “ .خود فنا و منھدم ميشوده بدين نحو،   جامعۀ انسانی خود ب.  امور است



ھمه افراديكه در رأس .  ابد ي كتاب در حالت فعلی افغانستان مصداق میۀبدون كمترين ترديد و مبالغه، خواب نويسند

در حكومت مستعمراتی دولت كابل .  مين اندامور اند، از فاسد ترين، خاين ترين و بی كفايت ترين انسان ھای روی ز

البته ديگران ھم .  استاد ھمه شرف باختگان حامد كرزی است.  كسی را نمی  يابيد كه خود فروخته و شرف  باخته نباشد

راه می افتد و برندگان جايزه ميگيرند، اما  در ه در ساير كشور ھا مسابقات ورزشی ب.  دست كمی از وی ندارند

خريداران خاك كشور به ھر خاك فروش  و شرف باخته .  طور بی سابقه رونق دارده  وطنفروشی  بۀ مسابقافغانستان

درينجاست كه  .   می كنند كه البته ھر ميھن فروش  طبق اندازۀ خيانتش  مستحق جايزه  ميشودءجايزه و پول اعطا

  .ت جويند و دل خريداران خاك را زودتر بربايند سبقءدريافت پول بيشتر وطنفروشان را وسوسه ميكند تا از ديگر رقبا

يا شايد ميدانست كه انسانی جايش را خواھد .   زمان بعدی نبودۀقابل ذكر است كه شيطان آن زمان قادر به استخار  

  .  سوی بربادی ميكشانده گرفت كه با استخارۀ خود جامعۀ افغانی را ب


