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  ناخوش 

 ٢٠١١ اکتوبر ٢۵

 

    سرنگونی و مرگ ديكتاتورھا-بھارعرب  

   ديكتاتورمنشی ھاۀ ادام–وطن  زمستان
  

كمترسياسی و  ی تفسيريست كه حتی در كتاب ھا اين؛سرزمينی با كوه ھای شامخ و مردمان سرسخت  افغانستان

  . يك صفت كمابيش خاص در اولين پيش در آمدھا نگاشته شده است ۀ فرھنگی زبان ھای ملل به گون

برق روبرو  گيرد و پايتختش با فرارسيدن زمستان با پرچاوی كشوری كه ھنوز مرض پوليو قربانی می افغانستان

  .است

  .و زخمی  ی ھا بوده ولی خودش نيز قربانی داده و ديگر كم رمق استئه كشورگشاكشوری كه قربانگا افغانستان

بپردازيم و ھنوز كه ھنوز  بدبياری كشورما ھمين است كه در تقاطع منافع قدرتمندان تاريخ دنيا بايد بيشتر از ديگران

  .پردازيم  است می

 شود كه اعتراف كنم به حس وطندوستی عنوان كسی كه افغان زاده شده ام بسی گران تمام می برای من به

   .گويد تنھا پاكستان می خورم چون از مال و سياستمدارش گرفته تا ھنرپيشه و نظامی اش پاكستانی ھا غبطه می

گويم پيش چشم ما زاده شدند ولی ھيھات كه ماآنقدر  شويم می وقتی گرم صحبت ھای آتشين خود می  كهئیآنھا

افسونگر قدرت تكيه زد چنين ۀ شناسيم و ھركه براريك ی را به نام منافع ملی نمیدوستيم كه چيز خودپرست و خود

ئيدش كوتاھی نكرد و اما ما أريست كه بايدقدرش را نگه داشت و در تدھد دُ  پندارد كه ھرآنچه از دھن بيرون می می

مريكا به عيش و اعودی دركه شيخ ھای س رويم در حالی جای ھمه مسلمان ھا به جنگ كفار میه يكبارمسلمانيم كه ب

   .دھد را به كشتن می تنعم مشغول اند بچه مكتبی ما خودش

م باز يصدا است ھم كه نبايد دردوطرف ديورند كشته شويم و اگر امريكا به افغانستان حمله كند با پاكستان باز پشتونيم

شود نروژ  م چون افتخار ما اين میبار تاجيكی استيم كه بايد تمام كلمه ھای پشتو را از فرھنگ خودبيرون كني يك

 می  خوب نداريم باز شيعه ایۀ استيم كه با ديگر زی ھا ميانئی باز دست ازپا كوتاه تر يك باركزا.م نه نارویئيبگو
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شويم كه تاب ديدن نوكر   بازسنی می،دريم چون دستان بسته اش را خوش نداريم شويم كه گلوی برادر سنی را می

  .ايد افغانستان در بست در اختياريك قوم و يك مذھب باشد و ديگران مطيع و تحت انقيادش ايران را نداريم و ب

 را ئیتوانيم رد ھمه آدم ھا  پيش میهتا  كی اين غمنامه مسخره ادامه خواھد كردبا يك نگاه گذرا به چند دھ اين گونه

كرده اند رديابی كنيم دست ھاپررنگ كه امروز در كرسی ھااز حكومت گرفته تا پارلمان و منبر و مسجد جا خوش 

  علم داران ،از جھاد گويان كدام ھا بر صدق دل قدعلم كردند وحرمت دستار را نگه داشتند. اند و دامن ھا لكه دار

  . سپيد برگشتند و در چوكی ھای گذاشته شده برايشان نشستند  باريش سياه به كوه رفتند و گشتند و با  ريش

برنگشتند و حاال بيوه   كه ازپشت شان در كوه باال شدند چون باورھايشان را درخطر يافته بودند ديگر از كوهمردمی

لولند و اگر باز برايشان حالی شود  افغانستان درھم می ھا و يتيم ھايشان سرگردان تر از پيش باز در اجتماع انسانی

  .پيشتر كرده بودند و اين تراژيدی ادامه دارد كنند كه  كه باورھايشان و دينشان در خطراست ھمان می

نرفته و ساده  دين و آژيتاتور ھای وطن پرست چونان شياطين و ارواح خبيثه درجو اذھان مردم مكتب تيكه داران

  .كنند  را اداره می كارند و با مكر دكان شان پندار ما خودشان را می

كنند اما   دليلی برفسادش آفتابی میۀش رادر مال عام به گونتخت خواب معمر القذافی را و يا  دختر درست است كه

   ھيتال با آتش برافروخته شبانه اش درۀكو آن روزی كه تعمير دختربرھان الدين ربانی در مزار شريف و مھمانخان

ر جھنمی ديگ مربوط پسر برھان الدين ربانی و دم و دستگاه سياف و خدم و حشم و تار و بند ھای وزير اكبرخان

  .اريكه داران به نمايش گذاشته شود 

پول ھا را از كجا آوردند ؟ چرا ھنوز در تاالبه ھای بدخشان فرزندان با يك دل دردساده ناشی از آب آلوده  اينان اين

  .ميرند  می

ارگ شير ۀ  نازدانگردد و برای قندھاری ھای چرا درقندھار در سال جاری بيش از ده كودك مصاب پوليو می

  . كند  ر طياره بارگيری میخارجی د

 بخوانند و چرا وضع معارف بيشتر از پيش خراب می توانند درس آنھا در مكتب ھای  خصوصی می چرا فرزندان

  . شود 

شيشه سياه  روند و موتر ھای چرا يكی ازجگرگوشه ھای جناب ھا در يكی از مكتب ھای عادی به درس و سبق نمی

  . ندبرای بردنشان می آي

  .شود  كنند و تداويشان در آنجا می خود را در دبی و ھند می حاتچرا تفري

  .ستخانه ھايشان آنقدر خريطه ھای سمنت گذاشته شده كه برای بچه ھای ديگر جای عبور ومرور ني چرا اطرف

چی وقت آن ھاپای خود را از گلوی ما برخواھند داشت و چه وقت دست ما آنقدر قدرت خواھد داشت تااين پا ھا از 

  . را گلوی خود برداريم 

نيز به بھار فرارسيدنی نياز دارد تا ديكتاتورك ھايش را با تخت خواب ھای لوكس واستخرھای شنای  افغانستان

  .  باشدشخصی شان به تماشا بنشاند و شايد اين روز رسيدنی

نند و ازجور ظالمان قصه به اميد روزيكه مردم افغانستان در فضای باز و سالم و دموكراتيك با فرزندانشان قدم ز

ار چپ كمشگو اوته پف كده بخو فالنی بچه كاكای فالنی است و بسي"گويند و ترسی  و ھراسی دردل نباشد كه 

  ".خطرناكاست

 و نام ھای ديگر " بی چوب]حاصل کننده[ماصل" و "بچه برك" خوف ۀافغانستان سالھای سال در زير ساي مردم

  .زند   فضای اختناق در شھر صدا میكردند و حاال ھا باز ھمان زندگی
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  !!!از راه برس  ئیبھار كجا
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