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  انجنير فضل احمد افغان
  برتش کولمبيا ــ کانادا

      ٢٠٠٨ دسمبر ١۶
  
 
  
  

  تبصرۀ مختصر بر سفر غير مترقب جارج بوش
  

   به افغانستان عزيز
  

قدر از طريق رسانه های خبری جهان اطالع حاصل نمودند که آقای جورج دبليو بوش در   هموطنان گران
درعراق بصورت غير مترقب در " سگ"آخرين روزهای رياست جمهوری اش بعد از تحقير و اخذ لقب 

 دسمبر بميدان هوای بگرام و سپس سوار هيليکوپتر در ارگ جمهوری که آقای حامد کرزی و ١۴تاريکی شب 
ی از جنايتکاران که ملت افغان خاصتآ کابليان عزيز را بخاک و خون کشانده بودند به استقبالش حضور عده ا

داشتند، فرود آمد و آقای  حامد کرزی که نيز در روز شماری ختم وظيفۀ خود است با خوشخد متی و عرض 
افتخار ملی ما برايش نشان سپاس از تقررش بحيث رئيس جمهور ملت درد ديده و مظلوم افغان با پامال نمودن 

قهرمان و فرزند اصيل افغان يعنی غازی امان اهللا خان را که غالمی اغيار را ننگ ميدانست و قهرمانانه 
استقالل افغانستان را از سلطۀ انگليس حاصل نموده بود، برای جورج دبليو بوش استعمارگر و جنايتکاری که 

ر منافع شخصی و دار و دسته اش بنام ديموکراسی بخاک و خون نه تنها ملتهای افغانستان و عراق را بخاط
کشانيده، بلکه حيثيت و وقار مادر وطن خود را که اضالع متحدۀ امريکا باشد نيز در سطح جهانی پائين آورد، 

 به بادار خود که منفور جهانيان يعنی نشانی را که به شخصيتهائی چون نلسن منديال داده ميشد،. اهداء کرد
  .است داد، که جای نهايت تآسف و شرم است

به تعقيب صحبتها و مذاکرات آقای بوش در محضر خبرنگاران به افتخار از دست آوردهای ديموکراسی در 
م که من به آقای بوش گوشزد ميکن". حال جوانان افغان ميتوانند گدی پران بازی کنند: "افغانستان اظهار داشت 

 سال قبل امير حبيب اهللا کلکانی که نيز دست نشاندۀ انگليس بود، ٨٠ديموکراسی است، " گدی پران بازی"اگر 
 سگ جنگی و مرغ جنگی را در عوض فراگرفتن علم و معرفت بملت -با اشغال قدرت آزاديهای گدی پرانبازی

بگرائی بود نه ديموکراسی واقعی، نا افغان داده بود و شما واقعآ چهرۀ اصلی و اهداف شوم خود را که عق
  .خودآگاه بيان داشتيد

 بلی آقای دبليو بوش و همه قدرتهای استعمارگر موفقيتهای خود را در مستعمرات خود زير چتر ديموکراسی 
  .های قالبی که عبارت از آزاديهای خرافاتی اند، می بينند نه انکشاف علم و معرفت سالم

که ملت افغان بايد از خواب غفلت بيدار شود و با درک دسايس شوم دشمنان و هدف از تبصرۀ مختصر اينست 
مسؤوليتهای ملی ، اسالمی، اخالقی و اجتماعی قدمهای متين و سازنده بردارند، تا برای منافع ملی تغيير 

مجدد بنيادئی را در نظام موجود وارد کرده، مادر وطن عزيز را از قيد اشغالگران نجات داده و با احيای 
استقالل ، آزادی و حاکميت ملی توأم با حاکميت قانون کشور عزيز خود را با در نظر داشت انکشافات جهان 

  و من اهللا توفيق.   امروزی و آينده بطرف خوشبختی و شگوفانی سوق دهند
   

 


