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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ٠١

  
  "نوبل"کانديد جايزۀ " خليلزاد"

  "سکارا"کانديد جايزۀ " غنی احمدزی"و 
  

ه بحث و تبصرۀ يک تن از ھمسايگان ما در کارته مأمورين که ما  يادداشت امروز را ب: کابل-١٣٩٧ دلو ١١ - پنجشنبه

 و اما نخست اندکی راجع به مخاطب می سازيم، اختصاص می دھم" مدير صاحب"و گاھی ھم " کاکا"ايشان را گاھی 

  :بستر صحبت ھا

ير يبای ما را در زم شھر زد شھر کابل، وقتی از خواب برخاستامروز پنجشنبه بعد از مدتھا استنشاق ھوای دودآلو

سانتی متر و آنھم در روز پنجشنبه که  ١۵الی  ١٠ديدن برفی به ضخامت بيش از . مپوشش نقره گون برف مستور يافت

آھسته آھسته شکل تعطيل رسمی را در اکثر ادارات به خود گرفته است و ترس از عدم دسترسی به وسايل ترانسپورت 

و عازم کار و نوکری شدن، راشبيل را برداشته به پاک کردن بيرون پوشيدن لباس شھری، ھمه بھانه ای شدند تا به جای 

  .برف روی حويلی و پياده رو کوچه بپردازم

ه ھا که بين شان يکی دو تن از ھمبازی ھای کودکی ام نيز وجود دارند، به مانند من با ياسدر اين جريان، تنی چند از ھم

مه به صورت دسته جمعی، در حد توان، ضمن پاک کردن سمت آفتاب رخ پياده راشبيل ھای شان از خانه بيرون شده، ھ

ًتقريبا در اواسط کار . رو، به ياد گذشته ھای به غارت برده شده توسط جنگ، سخنی چند با يکديگر مبادله نيز نموديم

  . به ديگران پيوستز با راشبليش سالی از ما مسنتر است، ني١٠-۵ھرچند از لحاظ سن و سال " مدير صاحب"بود که 

صدا می زنيم، يکی از کسانيست که می شود، " کاکا"که به تأسی از برادرزاده ھايش، ما نيز وی را " مدير صاحب"

نچه در سينما و يا ويديو و دی آھيچ فلم ھندی، ايرانی، اروپائی، امريکائی و شرق آسيا از نزدش  خطا نخورده و  تگف

ر و برادر زاده ھا داميل براوی که از خود ھمسر و فرزند ندارد و با ف. ده استوی دی در افغانستان آمده، ھمه را دي

ھنرپيشه ھا، کارگردانان و تھيه ًزندگانی می نمايد، اکثرا وقتی صحبتی به ميان آيد، مثالش را از دنيای سينما اعم از فلم، 

چه، با ساير ھمسايگان جھت صرف چای از ھمين رو وقتی امروز بعد از برف پاکی کو. کنندگان سينما ارائه می دارد

در تقلب و رياکاری " اسکار"را کانديد جايزۀ " غنی احمدزی"به منزل ما آمديم، در صحبت با اوضاع فعلی افغانستان، 

  :گفت" مدير کاکا"اعالم داشت، 

و امريکا انجام می دھند، " خليلزاد"با آنچه " غنی احمدزی" قضاوت و نظر تمام کسانی که فکر می کنند، خالف«

با صدای گرفته و زمانی با چيغ وفرياد حرف زدن، ھمه نقش  مخالف است من می گويم که اين ابراز ناراحتی ھا، گاھی
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 سال بدين سو در دسترخوان استخبارات ۵٠ز حد اقل ا" غنی احمدزی. "می باشد" غنی احمدزی"بازی کردن توسط 

در طی اينھمه سال، اگر ھيچ ياد نگرفته باشد ھمينقدر آموخته است که . يھود و نصاری نان خورده و تربيت شده است

او متوجه شده است که انجام وظايفش به نام امريکا و طالب در . بداند موقعيت خودش نزد مردم در کجا قرار دارد

 گذشته اگر از يکطرف طالب را تا سرحد بديل قدرت ارتقاء داده است از طرف ديگر شخص خودش را  سال۵جريان 

  . در محراق نفرت مردم افغانستان لغزانده است

او می داند که مردم به چه اندازه از وی متنفر ھستند، اين را ھم می داند که مردم از شدت تنفر از وی، ھرچه را او 

ًند و ھر چه را او بد بگويد، خوب می گويند؛ از ھمين رو فعال که بادارانش تصميم گرفته اند تا خوب بگويد، بد می گوي

او می . معرفی می نمايد" خليلزاد"، او خود را مخالف تمام روند و شخص افغانستان را دو دسته به پاکستان تسليم نمايند

او .  دارد، نفرت مردم را نيز از پروسه بکاھدپروسه دور میاز خواھد بدين وسيله، ضمن آن که سايۀ شوم خودش را 

می ايستاد و از عملکرد وی تقدير به عمل می آورد، شھر کابل در زير " خليلزاد"خوب می داند که ھرگاه وی در کنار 

از ھمين خاطر خودش را مخالف نشان داد تا مردم به . پای مظاھره چيان در ضديت با مجموع روند به لرزه می افتاد

  .لول بخورند" خليلزاد"به سمت " غنی احمدزی"فرت از علت ن

ھنرپيشه ايست که بايد به خاطر موفقيت در فريب مردم، به خصوص چيزفھم ھا و منورين جامعه، " غنی احمدزی"

  »...بگردد" اسکار"کانديد جايزۀ 

ستيد، اميد خود بنگاريد، تا را خوانديد، اين که تا چه حد با آن موافق و يا مخالف ھ" مدير کاکا"شما خالصۀ صحبت 

جائی که به اين قلم رابطه می گيرد من به اجازۀ خودشان و بعد از تصديق متن از جانب شان، نظرات شان را منتشر 

  .ساختم

  !ھموطنان گرامی

روشنی انداختند، " استخبارات يھود و نصاری"نيز در بحث شان به قسمتی از فعاليت ھای " مديرکاکا"ھمان طوری که 

 دھه بدين سو در يکی از مدھشترين گرداب ھای ملی و بين المللی گيرنموده، از ھر طرف باران ۴شور ما حداقل از ک

 م و خيانت، اتحاد آگاھانه و مصمانۀ مردهبه نظر من تنھا و يگانه راه مقابله با اين ھمه توطئ. توطئه بر آن ادامه دارد

  .مان پاک ميھنماست جھت زدودن لکۀ ننگ اسارت استعماری از دا

  !!سرکھا ما را می طلبد


