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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political          سیياس

 
  

  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )مقالۀ سی و دوم ( 
  
  
  

               دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                         
  ٢٠٠٦ اکتوبر ١٩برلين، 

  
  

  ! ميشکنانمه، فـرقـتحالی که دموکراسيس
                

شهرت يافته بود ــ از " صدر اعظم کهنه"دوستی ارجمند قـصه ميکرد، که چون هاشم خان ــ که در افواه عوام به 
 پاهـساالر شاه محمود خان بر اريکۀو در عـوضش س) يا کنار زده شد(کرسی صدر اعـظمی افغانستان کنار رفـت 

 مردم ما که به. را سر دادن گرفـتقـدرت نشست، آوازۀ دموکراسی برخاست و در و ديوار کشور شعار دموکراسی 
چه هـرکه هـر"و "  آزادی بی بند و بار" و دموکراسی را در معنای "انداز بخش کرده به تالشک خوشتر "اصطالح 

روزی چپلک خود را گرفـته متأثر از چنين فضائی، بودند، باری مادر بزرگوار آن دوست  فهميده "دلش بخواهـد بکند
چپلک های خود را بر فـرق خانم ماللی " ولسی جرگه"بر فـرق مزدور ميزد، عـينًا به گونه ای که وکالی محترم 

 وقـتی اهـل خانه آن بيچاره را .ــ نواختند و وکيل شجاع شورا "جگرآور"قی هگفتۀ ابوالفضل بيه ب جويا ــ همان زنِ 
بی "و "  نافـرمانی"از زير لت و کوب خالص کرده و عـلت لت کردن را پرسيده بودند، آن برزگوار که دلش از 

  : را مخاطب ساخته، فـرموده بود "بختبرگشته "زدور داغ داغ گرديده بود، نوکر م" گفـتی های
  ).، فرقت را می شکنانم) دموکراسی  است(که دموکراسيست حاال "(حالی که دموکراسيس، فـرقـته مشکنانم "

  
و در دهۀ اول قـرن بيست و يکم  وطن به   مانندۀ لطيفه جلوه کند، در همين عـصر و زمان احتماًالاين قـصه را که 

  :های گنهگار و گنهکار خود  می بينيم  چشم
  قامات اداری کشور ناديده گرفـتن تصاميم  م  و قانون و "دولت"ــ  نافـرمانی از 

  ــ  آزادی مطلق در چور و چپاول سرمايه های ملی و پولهای باد آورد بين المللی
  ــ  آزادی بی لگام  در تاراج  آثار عـتيقه و  احجار کريمۀ کشور

   آزاد بودن کشت کوکنار و توليد ترياک و هـيروئين و دگر مواد مخدره ــ
  و بدون ترس و لرزــ  رشوه گرفـتن های برمال و بی پرده 

  ــ  جعل کردن  اسناد ملکيت  و تصاحب  ملک  و زمين  مردم
  "واليتی"بجای " ديسی"و " اصل"بجای " بدل"، " حق"بجای " ناحق"ــ  نشستن 

  شاء و اپيکوريزم  و خوشباشی ها فحگرديدنــ  رائج 
  ــ  اصول را رها کردن و به فـروع چسپيدن ها
  ."ر سر فـوالد نهی، نرم شودزر گ"ا کردن پول در سطحی که ــ  حاکم شدن فـتشيزم پولی و جنبۀ الوهـيت پيد

  ــ  تجاوز به سر و مال و ناموس مردم ، و مردم را برده و نوکر زرخريد خود دانستن ها
  م يافـته استــ  اختطاف خدمتگاران مردم و سربريدن معلم و مقـنن و داکتر و انجنير و هـرچه تعلي

  بدن ايشانکارآمد ــ  اختطاف کودکان و کشيدن چشم و گرده و قـلب و دگر اعـضای 
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    ــ تجاوز بر کودکان و دختران خرد سال، که در هيچ دوره ای از تاريخ ما ديده نشده
  د ميدهـدرا بيا" بازار برده فـروشان" ــ  تجارت انسان به شيوه ای که اروپائيان و سياهـپوستان مظلوم  و

  ــ  تقـلب ها ، در جان زدن ها ، جيب پرکردن ها ، حيف و ميل کردن اموال عامه و دارائی های ملی
  برای خود تراشيدن ها" هـويت مسخره  و غـيرقانونی"خود منکر گشتن و " هويت قانونی افغانی"ــ  از 
  اندن هاکار گرفـتن ها  و لولۀ تفـنگ را بر دهان مظلومان م" گاوزوری"ــ  از 

  ــ  غـصب امالک  عامه و استمالک جايداد های دولتی و کشوری 
  "خانۀ ملت"بحيث وکالی مردم و جای گرفـتن ايشان در خائنان جنايتکاران و ، تردامنان ــ  برگزيده شدن 

  ــ  انتصاب جنايتکاران و اشخاص مشهور بالفـساد و بدنام در پوست های باالی دولتی در داخل و خارج
  ها" شوره سنبل خواستن"مقـرر کردن ها و از " دزد بگير" دزد را ــ 

  ــ  و چه و چه و چه ها و چه و چه و چه کردن ها
   

بلی ؛ مفـتنان و  تبعيض طلبان و تفـرقه افگنان و زورآوران و جباران و سرکوبگران  و مختلسان  و کالهـبرداران و 
، که سه دهۀ "مفـسدين فی االرض"يان و خائنان و در يک کالم قاچاقـبران و جنگ پروران و سالحساالران و جان

و هـنوز هم دلشان يخ نکرده و تشنۀ خون مـردم  اند، اينک با ...  تمام مظلومان وطن را چاپيدند و زدند و کشتند 
 با ظهور طليعۀ دموکراسی وارداتی و از خيرات فضائی که اشغالگران و قوای متجاوز ناتوئی مساعد ساخته اند،

از نظر "و  "از ياد رفـته" ،" هـردم شهيد" که اين ملت ، خدا داد ، کامًال حق دارند" ميدان  شغالی"استفاده از چنين 
  :را مخاطب قـرار داده، بگويند " افتاده

  
  "! ميشکنانيمحالی که دموکراسيس، فـرقـتانه"

  
  والسالم  و االمان از دموکراسی      
  
  

   
  
 
 


