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 دوستم به رئیس جمهور: در کشور»وضعیت نظامی« اعالم گردد(  ... )پیشنهاد 

 

 جرمن آنالین" است. - عنوان باال، شعار تاالق سایت"افغان

 من با شعار ها و طرز تفکر شان کاری ندارم، صالح کار خویش خسروان دانند. 

ها، باید کمی درنگ کرد، یک سخن را تول و ترازو  نویسی  اما قبل از دست زدن به همچو شعار  

 کرد، ُکنج و کنار آنرا سنجید و بعد وارد عمل شد. بگفتۀ عوام" آب را نادیده، موزه از پا نباید کشید".

ورد  این کمترین با اینهم کاری ندارم که دوستم کیست، چه کرد، چه میکند و....، چون در این م 

 بسیار، بلکه بسیارتر از بسیار نوشته ام و بازهم خواهم نوشت. 

ولی و اما و مگر، آنچه من میخواهم باالی آن انگشت گزارم، این است که در افغانستان در حقیقت  

بیشتر از چهل سال است که به معنی واقعی آن، "وضعیت نظامی"  است. زمانی که در یک کشور  

ی است، جواب آن بخواهی نخواهی"نظامی" داده می شود، پس "وضعیت  بالوقفه جنگ و تجاوز نظام 

نظامی" است. اینکه دوستم تازه از خواب خرگوش بیدار شده است، حرف و سخن جدا است، اما  

 اینکه یک سخن بی مفهوم را شعار سایت خود بسازیم، قابل سوال است که چه دستانی در کار اند. 

را قبول ندارید، سری بزنید به اخبار و گزارشات از داخل افغانستان    و اما اگر ادعای فوق این کمترین

والیت افغانستان نافذ    31جوالی) دوم اسد( امسال قیودات شبگردی در    24و بدانید که از تاریخ  

صبح ممنوع اعالن کرده اند، و    4شب تا    10گردیده است که بیرون شدن از منازل را از ساعت  

کامالً کهنه  ستم  دو    پیشنهاد   مت نظامی است و لذا "وضعیت نظامی"، ای این خود میرساند که حکو

از او که تازه از بستر     .و بی معنی است و کدام ابتکار تازه و جدید و به اصطالح کاغذ پیچ نیست 

بیماری از ترکیه برگشته است، که شاید هم هدف و منظور از برگشت او، انتقال فامیل و اقارب  

 او به ترکیه باشد و از فرزندان  ایله جار و مفت خور او نمی شود انتظار بیشتری داشت،   نزدیک
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ر  است، یک پس  سیه و  ر ای  یو   -آر-بی و سی    - جی    - دامان خونین و ننگین کیکه پروردۀ    ستم دو  

نمایشی تا در صورت موفقیت    را به مهمانی های صلح می فرستد و دیگری را به میدان های جنگ

ان را فکر و سودای وطن و وطندار هرگز در سر نبوده  هر جناح، زندگی ننگین آنان تضمین باشد، آن

 و نیست و نخواهد بود. 

جرمن چرا آن سخنان کهنه و بیهوده و مالخور او را شعار سایت خود ساخته    –اما سایت افغان  

 است، سخت قابل سوال است.

هوده و باسی در سرلوح  این یادداشت مختصر پایان یافته بود که کس یا کسانی متوجه آن سخنان بی

 سایت مذکور گردیدند و بعد از یک هفته آنرا حذف نمودند.

و اما این یک عمل نیک است که درست بعد از حذف آن شعار، یک نوشتۀ مختصر، از یک نویسندۀ  

و  مستعار نویس، زیر نام"افشاگر" را آنالین نمودند، اما نامکمل و صفحۀ دوم آن هنوز ناپیدا است، 

نیز قصر چهارمنزله که عکس آنرا آورده است، تشریحات با خود ندارد که آیا همان قصر افسانوی  

 در جوزجان. او دوستم در شبرغان است، یا کدام دفتر و دیوان آنچنانی  

گردیده  اما خانۀ نویسندۀ آن آباد که معلومات دقیق و جالب ارائه داشته است و متوجه آن شعار آنالینی  

این نوع نوشته ها و شعار ها بدون کوچکترین   و عکس العمل نشان داده است، در حالیکه اکثراً 

رد فرومایه  کاش در مورد چرند نویسی های ف عکس العمل باقی می مانند و چشم پت از آن میگذرند. 

 مانند صمد ازهر نیز از این شیوه کار گرفته و مانع نشر افشاگری های هموطنان نگردند.   یستی د و سا

 

 گویم من آنچه شرط بالغست با تو می 

 تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل 

 نصیحت همه عالم چو باد در قفس است

 نادان چو آب در غربال به گوش مردم  

 

 


