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 این همه دروغ برآمد

 وطن !و برادر هم خواهر

و یا از  ،انتباهی بیافرینم که کهن سالی مبتالیم به خلل دماغ نموده با ابراز این عقاید که خدای نا خواسته اسم هر در

 من آدم سخت بدبین و تنگ نظر ساخته.

 تر و افقپهناورولی افکارم در محیط  من هم سال ها به مندرجات کتاب ها و مصوبات جامعۀ جهانی باورمند بودم، 

های یدادرو بر رسی و با دالئل مقنع و شواهد عینی، نمو کرد و نشو ی بیشتربه واقعیت ها رسیتر و دست فراخ نظر

یش اب، غصب و چپاول، برای فراهم آوری رفاه، آسگری و طرح های تصاحلی و سیاست های استعماری و اشغالعم

نظامی  بار متنفذ مستبد سیاسی و مندان بی بند و، تشبثات غول پیکر اقتصادی و زورو انباشتن ثروت در سطح ممالک

و ندار  ، ویرانی و تباهی دارانسان ریختن خون هزاران ،با حمایت قدرت های خارجی توسط تجاوزات علنی و برهنه

 که در طول حیاتم اتفاق افتاد اختن ملیون ها و مبتال ساختن ملیون های دگر به فقر و گرسنگییک کشور، آواره س

 بیشتر واقع بین ساخت تا خیال پرداز و خود فریب. امر

 طرح های نوی ریخته شده و به بهانۀ تغییر نظامنوین باداری و استعماری  ه هایبرای استمرار شیودرک کردم که 

 آهنگ ویرانی ،و طریقت خود را واالترین دانستن ،و آشنایی مردم به تمدنتمثیل ارادۀ ملت ها و فراهم آوری زمینۀ  ها

و مدرسه، مکتب و  نمودند،امعه بود ج همان مقتضیات و ایحابات ،شرائط که مولود رانظام های مطلوب دیگران 

که در واقعیت جز تأمین منافع سیاسی و  و عنعنات و فرهنگ شان را نابود ساختند، دکتاب شان را به آتش کشیدن

پیش کسوتان تمدن و رهروان طریقت آدمیت بودند  به گواهی تأریخ اقتصادی منظور دیگری نبود. این ویران شدگان

 ت جهل بودند.ظلما اسارت در خود در گذشته های نه چندان دور تأریخ می گوید که این متجاوزین بازهم و

بستگی و حتی حکمروایی کارگران، دهقانان و ت، مساوات، مبارزه با طبقات و همجمعیتی جامه بدل کرده پرچم عدال

 :مزدوران را اساس نظام خود قرار داده و گفتند

 «می کنیم  رب اپ اط نو سب   وریان و  سازیم، کهنه را  می نوین  ما انسان »
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جای  اه شکنجه گاهن سر بریدند اشکستند، مطربان و مغنیب و قدح و صراحی م و کوزهبساط بزم مردم برچیدند و خ  

 جای چنگ گاه هاکشتارکوف در این یو راکت، هاوان و کالشن گرفت جالدان در مقام پیران مغان نشستند ها می خانه

 گرفت.را و چغانه 

 م.ده به درگاه کرملین یافتجاصالت و افغانیت خود را در س و را نوین انسان معنی

به یغما بردند. و مظالم وابستگان حزب دود  در أن بود رفاه و آسایش و مصونیت مردم ه ای کهنوی نیامد و ان کهن 

 از دماغ مردم کشیده و دانستند که آن طبقات پیشین را پیوندی با مردم بود. 

 این گفته ها تنها برخاسته از سیه روزی افغانستان نیست.

قرآن زیر بغل شریعت محمدی آذان شان بود به چه  و با عباء و قباء دین سالمیا مذهب ود حکمرانانی که در هر

پاره های خود را با خم ندادند. حکمروایی به کس مجال راست گفتن فشردندو خون ریختند و گلوی مردم  دپیمانه دزدیدن

دشمن دین می دانستند با آن ها از در صد ها  که تحکیم بخشیده و آن هایی را« کفار» های به اصطالح خودشان

 معاملۀ ضد دین پیش آمدند.

 دروغ محض بوده و اصالً وحود ندارد. « حقوق بشر»خلص کالم  

 این دنیا است . مفسدینمتاع ناپیدا در بازار « عدالت» 

 جزئی خواب و خیال است و معتقد بودن به آن خود فریبی است.« مساوات» 

 وم ترین مطلب است و پیدایش نیست.بی مفه« حاکمیت ملی» 

دینی همه به نحوی در خدمت و صیانت « مالئم گرای»و « تندگراء» ، «ستیسوسیال»، «موکراسیید»نظام های 

یخ ها ملک ها، شمنافع تشبثات بحر گونۀ سرمایه و استثمار اکثریت و تحکیم قدرت و استمرار حکمروایی آخوند ها، 

 امریکا، انگریز و روس و چین است. مهور گماشتۀجو امراء و رؤسای 

 است. روسیه و چین، امریکا، اسرائیل، ممالک اروپایی ی ماهرها ینچخوشه  ها ین طوفان و بحران و جنگ اندازیدر

رد متباقی شراره های آتش احساسات بیگانه از عقل، خو  و موقع شناس اندهوشیار، محیل، مزور  عاقل، چرا؟ آن ها

 . اند  و آلۀ دست بودن ، نفاق، تشتتخوش باوری ،هالتج غرق در  دگر و دانش مصروف کوبیدن در سر هم

 

 
 

 تذکر: 
متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می توانند  هرگاه خوانندگان محترم

 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند با "کلیکی" بر

 
 
 

 این همه دروغ برآمد
 


