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 Political  سياسی

     
  دوکتور روستار تــــره کی   
  ٢٠٠٩ست گ ا١٨، فرانسه   
      

  
  
  

  کورس اکابر ديموکراسی
  !...تيار سی ، سالم کی ، مارش مارش 

  

  طنز گونه
  

اين . م جنگ سرد از موضع دفاعی بيرون شده موقف تعرضی اختيار کرده استناتو پس از خت
سازمان نظامی با تهاجم به يک کشور بيرون حوزۀ جغرافيائی نفوذ خود  و استفاده ازان به مثابۀ 
البراتوار تجربۀ سياسی و اقتصادی، مناسبات بين المللی را وارد مرحلۀ خطرناکی ساخته است، که 

ی به امتعۀ صادراتی تبديل شده که ميتواند دست آويزی برای لشکر کشی به کشور طی آن ديموکراس
  .های ديگر قرار بگيرد

  .اين لشکر کشی سالمت نظام حقوق بين المللی را به شدت زير سؤال برده است 
قوای ائتالف نظامی بين المللی حين لشکر کشی به افغانستان به غلط چنان تصور ميکرد که با مردم 

بناًء ميتوان جامعه را سر .  و درمانده از جنگ سه دهه مواجه است که توان مقاومت را نداردخسته
  . از نو برش کرد و به ميل خود شکل داد

. در آستانۀ تهاجم نظامی قوای ائتالف بين المللی، افغانستان به کالس درس بزرگی تبديل شد
درس اقتصاد ، درس سياست : غل داشتند اموزگاران بيرونی دوسيه های ضخيم پروگرام درسی زير ب

  . ، درس فرهنگ ،  درس فنون نظامی وغيره
انبوه مشاورين خارجی ، ان جی او ها ، ديپلومات ها ، صاحب منصبان نظامی و غيره به سمت 

  »جهالت « آموزگار در ساحات مختلف به کار مصروف گرديدند تا شاگردان راه گم کرده را از عمق 
  . بجا ماندۀ تمدن را يگ گام به جلو راه بياندازندبکشند و کاروان

ائتالف نظامی بين المللی برای اکمال شاگردان کورس های متعدد آموزشی در قلمروی به پهنای 
افغانستان بيشتر روی جوانان ، اين نسل سرگردان جنگ که از خود بيگانه بودند و بناًء آمادگی کافی 

اين قشر دارای دماغ بکر بود و  ضرورت به  چه. ، حساب کردذهنی برای تلقينات بيرونی داشتند 
از طريق  پروپاگند ، قلب و دماغ  تبليغ و ترويج زندگی و فرهنگ نو.  شست و شوی مغزی نداشت

  . تازۀ همين قشر را هدف قرار داد
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 با آنهم شمار کهن ساالنی که معروض به سقوط ارزش ها و تنزل اخالق سياسی و معنويت بودند  و
آمادگی داشتند تا با سهم خود در کورس های اکابر ديموکراسی که از طريق انتخابات تدارک شده 

اين کهن ساالن نسبت به ارزش . بود، بر حقانيت اشغال و جنگ تهاجمی مهر تأئيد بگذارند ، کم نبود 
ه ،غريزوی انگيزۀ برخورد شان به حوادث خود خواهانه ، جاه طلبان. های خودی بی باور شده بودند

برخی از آنها اشتياق داشتند تا از امتياز داشتن ارتباطات خارجی به مقامی برسند . و احساساتی بود
آنها فقط برای مصارف سياسی بدست ديگران کار آئی . که در فضای آزاد و حسابگر ميسر نبود

  .داشتند و بس
تاالر های تمرين . وکراسی گرديدنددر حدو د چهل تن از داوطلبان ، شامل کورس اکابر ديم! بهر حال 

مديا و مطبوعات . که در واقع همان کالس های درس بودند، زرق و برق ديموکراسی را تمثيل ميکرد
با شطارت  فضيلت ديموکراسی را از طريق مرکه ها ، مناظرات ، راپورتاژ ها و غيره به رخ مردم 

ای خارجی ازين همه نعمت و فضيلت ، ميکشيد تا خلق اهللا بداند که در صورت عدم حضور قوت ه
  . محروم خواهند شد

تاالر های : ضابطه های تدريس در کورس ، در احاطۀ نوعی دسپلين عسکری جا به جا شده بود 
تمرين ديموکراسی شباهت زياد با بارک های سربازان اسير و تسليم شده در يک جنگ تهاجمی و 

  .تحميل شده داشت
آموزگاران  خود را تسليم ارادۀ قوت های مهاجم ساخته بودند ، در عملی ساختن قوماندۀسربازانی که 
چپ و راست ، ته و باال ... )   شی گرز ، کين گرز ، پروت ، مارش مارش ارگ خواته  (کورس اکابر 

با مشاهدۀ صحنه هائی از تمرين . شده باشند» هيپنوتيزه « تو گوئی . بی اراده حرکت ميکردند
وکراسی به بسياری اين انتباه دست داد، که قوماندانان کورس اکابر ديموکراسی ، ممکن با مردم ديم

  ....  و فاقد غرور ملی سر و کار پيدا کرده باشند » دست لوت « بی اراده ، 
هيچ مردی در ميان شاگردان کورس پيدا نشد که به آموزگاران چماق بدست ، اين تاجران صدور 

 که شما چه کاره هستيد که به ما زير باران گلوله قوماندۀ تبعيت از اصول ديموکراسی بگويد
  ديموکراسی ميدهيد و  هرگاه زبان اعتراض بکشائيم، روانۀ زندان يا قبرستان مان ميسازيد ؟ 

تعاليم بوعلی : آخر سرزمين ما مهد تمدن هائی بود که شعاع نفوذ آن به فرهنگ اروپا غنا ميبخشيد 
  . قرن های متمادی جوالنگاه متفکرين و فالسفۀ غرب بود... ونی ، جالل الدين بلخی سينا ، البير

  . دروس سيد جمال الدين افغانی تا همين اکنون مشعل راهگشای آزادی خواهان دنيای اسالم است
دران زمانيکه محاکم تفتيش عقايد قرون وسطائی اروپا به صواب کاران قبالۀ جنت ميداد و به 

کم دوزخ صادر ميکرد ، افغانان معضالت خود را از طريق جرگه ها و لويه جرگه ها به خطاکاران ح
ازين گذشته افغان ها در تاريخ معاصر خود . مثابۀ بهترين مظهر ديموکراسی قبيلوی فيصله ميکردند

  .  سال تمرين ديموکراسی دارند ٢٠سابقۀ ال اقل 
 احترام به حق تعيين سرنوشت آخر ما سه بار به انگريز و يک بار به شوروی درس

   !!!!!!يگری به مهاجمين ناتو در راه استدادن درس د. ديگران را داديم
ارزش های  آزادی و »  مستقالنه « واقعيت های متذکره مؤيد توانمندی افغان ها در امر پياده کردن 

ها عاجز ماندند با تآسف که شاملين کورس اکابر ديموکراسی از درک اين واقعيت  .ديموکراسی است
  .و به مثابۀ بازيچه ای در دست ديگران قرار گرفتند

از شما چه پنهان که نويسنده با ديدن خميدن های چپ و راست کانديد های انتخابات به قوماندۀ ناتو ، 
گردن پتی های شان برای قاپيدن کپ طالی مسابقه از دست سفرای خارجی ، اشتراک آنها در 

هنمائی شدۀ تلويزيونی ، ملت خود را تحقير شده يافتم و خود را هم غرق در مناظرات کليشه ئی و ر
  . عرق ناشی از شرم

سوداگران سياسی داخلی اين  شاملين کورس اکابر ديموکراسی با اشتراک  ائتالف مهاجمين خارجی و
اه از يک طرف به اشغال  کشور و کشتار هزاران هموطن بيگن» ش به سوی ارگ َدوِِ« در مسابقۀ 

برای پياده » راه مستقل ملی « مهر تأئيد گذاشتند ، و از جانب ديگر ظرفيت ملت خود را در تعقيب 
  . کردن ارزش های ديموکراسی در معرض سؤال قرار دادند
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در واقع  شاگردان کورس اکابر ديموکراسی غرور ملتی را که به هيچ قدرتی در جهان 
  . بيگانگان معاوضه کرده راهيستست، با تاج بخشیاسر تسليم فرود نياورده 

، افتخارات عظيم فرهنگی و سياسی يک ملت بزرگ را در بازار مکارۀ  شاملين کورس
  »پايان «  .   سياست به حراج گذاشته اند 

  
  

                                                           
                                                              

  
  
    

  


