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U پيوسته بگذشته بخش صدو نوزدهم: 

مو بائيل ثبت نام کرده بود به وی گفتند که شرائط نصب تلفن  تلفنيکپايه  نصب گويند شخصی برایمي
رانداری و نه ميتوانی تلفن داشته باشی ، شخص تقاضا کننده بصورت فوری يک پوش موبائيل را به 

بال فاصله بعد ازفراهم شدن شرائط در همين مکان دستگاه تلفن : کمربند اش بست و باالی آن نوشت که 
  .موبائيل نصب می شود 

 
است  وعده های سرخرمن استوار بدون ترديد حال و احوال مديريت جامعه ما نيز روی پايه های لرزانِ 

، من در شگفتم به حال کسانی که نس تاريخی بن پايه گزاری گرديد ه است که نقشه آن درکنفرا
سخن می گفتند و عدالت را با قاشق های تيوريی مارکسيسم اندازه روزگاری از جامعه ء بدون طبقات 

بسوی نظام منحط سرمايه  ای شان گيری ميکردند امروز بدون آنکه علت بازگشت صد وهشتاد درجه 
داری با قرئت مافيايی را توضيح و بيان کنند همدست مافيايی سنتی حاکم برافغانستان شده و مردم فقير 

 .ميکنند !! در قربانگاه طبقات حاکمه ذبح شرعی »!!صبرارتجاعی «هء جامعه را با دشلمه بد مز
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=BrhjGTcCDGEU 

ناگوار در تاريخ  اين وضعيت و توجيه ساختن  درماست مالی کردنالبته واضح و روشن است که 
با صرف نظر از اينکه طبقات چيزفهم و شبه روشنفکران جامعه ما برخاسته از بستر چه  افغانستان 

اکثريتی از حل معضالت امروزی چه راه حل های را ارائيه ميدارند ای اند و ياهم برای  تفکر و انديشه
 ديده ايم که حتی آدم هایغالبأ می بينيم وزيرا.را ايفأ مينمايندنقش اساسی و درسخوانده گان روشنفکران 

ذهبی و ياهم چپ که با داشتن انديشه های افراطی مروشنفکری روشن و گاهی هم کتابخوان و
را با حاکم سيستم و هداف و انديشه های خود فاصله ميان ابدون آنکه مارکسستی شهرت داشتند 

تا در سفره ای که از نمايند بی صبرانه تالش ميکنند  و حرمت به انسان اندازه گيریعدالت های پارامتر

https://www.youtube.com/watch?v=BrhjGTcCDGE�


تنها ثروت های ملی اين کشور فقيربلکه نه  غارتِ  و اراده ء سوی ارباب خود خوانده جهان به عزم
 .!!محو هويت تاريخی و تمدنی کشوری بنام افغانستان پهن گرديده است ارتزاق کنند 

دارشدن را خوب ــبراستی که راه پول.شه را درهوا شکار می فرمائيد ن که پبارک هللا به هوش همه تا 
  .!ته ايد ــشناخ

 
اندوخته که و زراندوز مافيائی جهادی شخصيت های گيز است برخی ازرجال وگفت انجالب و سخت ش

 سرمايه داری به ميدان را برای زعامت چنين سيستم مافيائی شبه  سی" سيأ "  جهادساله ين های چند
عنی ـــي آورده بودند و خود را برای پست سردسته دزدان و غارتگران حاکم بر کشور فقير افغانستان

ه ميتوانند برای احراز مقام سردسته دزدان و نشخيص داده بودند وقتی مناسب تست جمهوری  " ريأ"
مانند سادوهای قصه گو برای به خنده شرائط الزم مافيای خارجی حاکم را حاصل کنند ،  غارتگران 

برای مشکالت اقتصادی و و نقشه راهی  شهروندان فقير جامعه بدون آنکه خود راه حلیآوردن در
 .ان به کارگماشته ميشوند استعداد ش عرضه نمايند از سوی سران مافيا ی حاکم در تناسب به اجتماعی 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=vlIwx-91lO0U 
U. دمحم شفيق معروف به گل آغا از پای لوچهای قندهار  اينگونه وبا چنين ادبيات  بهشت را به معرفی ميگيرد 

که  اللی آغاعبدالطيف مشهوربه فرزند مرحوم حاجی  UبلدوزرUمعروف به شيرزوی گل آغا   چنانچه
چشم می نيز به   قادريه شريفحمد گيالنی خليفه طريقه پير سيد ادرسوابق جهادی اش ارادت به خانقاه 

و جثه  نمود مشاهده  از پای لوچها وعياران قندهار باستانی  رنگينیآنگاهی که خود را درآئينه خورد 
بالدرنگ کارت مشارکت در بازيی قدرت را بلند ساخت ، اما ارزيابی گرفت به آن فيل مانند اش را در

با دست  خوب بدرخشد لهذانه ميتواند قدرت کثيف  یدريافت که در بازيزود که بسياربا دريغ و تأسف 
و دريکی از روزهای بهاری  سردسته مافيا  ست"ريأ " برای کانديداتوری مقام از استعفأ و کشيدن

حضور به  UبلدوزرUپيشگاه صدها تن از ارادتمندان خود که برای شنيدن سخنان طنز گونه ء حضرت در
  : هم رسانيده بودند چنين ابراز فرمودند 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=sAqR-9spao4U 
 

 )۱(! متهم ميکنم  من
حقيقت مطلب اين است که آنچه تا اکنون از جريان روشنفکريی درافغانستان ديده ايم و هنوز هم ادامه  

آنچه در رابطه با مسأله ای فوق  اکنون به  دارد مسأله ای نيست که به اين سادگيها ازآن بايد گذشت
ه ب آزاديبخش ملیحرکت های و هسته گذاريی چنانچه در مبحث ايجاد . کنم ان گفت اشاره ميميتو

با دريغ  که ومبنای استمرار رهبريی سياسی جوامع انسانی متذکرگرديديماهميت ايدئولوژی بحيث پايه 
در آنها  يدئولوژيکافغانی بدون توجه به قداست اجامعه هسته های  روشنفکری در يتی ازاکثرو تأسف 
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افغانستان  ازسوی حاکميت استبدادی به عنوان ستون های مشروعيت دهی  ختاري لحظات خونين امتداد 
  ، فلسفه وجوديی احزاب و اين امر سبب شده که درمغائرت با  عمل ميکنند برای استبداد حاکمان 

حث چنانچه قبأل و درمب. به بلند گوهای استبداد حاکم مبدل گردند  مدنی شبه و  اجتماعیی  سازمانها
را حکم ميکند لهذا اصوأل " و چگونه رفتن " چگونه شدن " ايدئولوژی متذکرشديم ايدئو لوژی  تعريف 

بشر  در تاريخو دارای نيازمندی های عقالنی در کائينات اگر ما از انسان به مثابه يک حلقه فعال 
 را حرکت تمدنی يک  و برداشتی نداشته باشيم نه ميتوان برای انسان يک نقشه علمی راه شناخت

 م که دارباوراکيدأ  دينی حوزه تاريخ و جامعه شناسی، من به عنوان يک درسخوانده طراحی کرد 
هويتی حرکت های آزادی بخش ملی و ن ضمانت بهتري ی انسان های و آزادي فردی  وجود استقالل

فيلسوف  René Descartes کارتدرنه به اين گفته معروف به باور من . به شمار ميرود اجتماعی 
بايد در تمامی مراحل تکاملی بشر توجه مبذول   هستم پس انديشم، می" معروف فرانسه که ميگفت  

بنام  قالب يک مجموعه ای در مرالجمی انديشد پس وجود دارد و اين انديشيدن را انسان چون گردد 
 استقالل ومفهوم وقتی از آزادی انسان سخن ميگوئيم بايد قلمرو. به تاريخ عرضه ميدارد لوژی وئايد

که نه ميتوان بدون پارامترهای .تعريف نمائيم علمی و ايدئولوژيک پويا ، در پرتو احکام را آزادی 
از آزادی و استقالل تعريف بدرد بخوری را بوجود ايدئو لوژيک که خوب و بد را به تشخيص ميگيرد 

مديريت و برنامه ريزيی برای ی زندگی ميکنيم که رما درعص است که وتألم  جای بسيار تأسف . آورد 
با ظرفيت های مختلف پيشرفت و ترقی ی يک جغرافيای خاص و يک مقطع ويژه تاريخهای که درانسان

 را ترسيم و تعيين مخلص شان نقشه راه های استعمارگر و پادومعماران طماع به سرميبرند از سوی 
 .ميگردد 

 
نقشه های پيچيده ای از اسارت بدون شک اگر از يکسو استعمار به کمک مهره های بومی و محلی  

وطراحی ميکند از سوی ديگر مردم امروز آگاه تر وبيدارترازآنند که شيوه های اسارت  ملتها را ترسيم
 .جن مال کردن استعمار در عصر حاضر را نه شناسند و ل

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=TgJRdlvfjFA U 

جهانی تغذيه ميگردند نه ميتوانند بر که حتی ازسوی استعمارنهاد های اينجاست که امروز سازمانها و  
ناتو در  !! وقتی در آستانه و پيشواز کنفرانس گدائیچنانچه  .دروغ های نظام حاکم چشم بپوشانند 

دمحم حنيف اتمر  يک نهاد تشريفاتی شورای عالی ضد فساد تأسيس گرديد و وارسا پايتخت لهستان
سخن دريک کنفراس مطبوعاتی از مبارزه با فساد  انگليس MI6سازمان دروغگويی مهره بزرگترين 

  ميگفت
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=8wwnlSSoYTIU 
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برای افغانستان با صراحت و شفافيت مبارزه ديده بان سازمان جهانی  آقای دمحم اکرام افضلی رئيس 
و گفتند که در شماری از  يک کميديی خنده آور توصيف نمودندرا برای محو فساد حکومت افغانستان 

گزارشهای که ما دردست : نهاد های امنيتی حتی پنجاه درصد نيروهای امنيتی خيالی هستند و گفتند 
داريم نشان ميدهند که در بعضی واحد های امنيتی افغانستان حتی تا پنجاه در صد عساکر و حتی پوليس 

 صورت ميگيرد خيالی وجود دارند و تعينات و تقرری ها به اساس روابط 

 
نيروهای  ی که به نامو پول هاوجود فزيکی ندارند  افغانستان  نيروهای امنيتی گفتند که بيش از نيمو 

 و دالالن مافيای حاکم ميريزندگرفته ميشوند در جيب اشخاص  امنيتی 

 
  
  Uاميل زوالUروزنامه نويس معروف فرانسه  اثری  ! ميکنم متهم  من عنوان  کتابقتباس از با :۱
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