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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire  طنز

  
   مونشن-خالق داد پغمانی

  ٢٠١۶ اپريل ١٠
  

  و پولھايش" کرزی"بيچاره 
  

  :اما نخست به جای اعتذار

ه بودم، سروکاری با کتاب و کتابخوانی به غير از ًاين را قبال نوشته ام که نويسندۀ اين رقم تا زمانی که به پوھنتون نرفت

، از شما چه پنھان، اين حالت فقط بخشی از حقيقت نداشتمھمان کتابھای درسی مکتب و کنز و مونيه که از پدرم بود 

ر زندگيم را باز تاب می دھد، نه کل آن را؛ زيرا تا آن زمان نه تنھا با کتاب و کتابخوانی سروکاری نداشتم، بلکه اگ

 نقاشی، مجسمه سازی و ساير ھنر ھای زيبا، آشنائی که - اين يکی تا ھنوز- بگويم با ھنر فلم و سينما، موزيک، رقص

شايد در . داشتم در ھمان حدی بود، که گاھگاھی از طرف ادارۀ مکتب بعضی فلم ھا نشان داده می شد، مبالغه نکرده ام

بر از ھنر سينما، که می خواسته در عقب پرده با دختر فلم مالقات کند، ًبر آدمی مطلقا بی خآن زمان يگانه امتيازی که 

  .دل خوش نمود" عقب پرده"داشتم ھمين بود که می دانستم در عقب پرده چيزی نيست و نبايد به اميد 

می خواھم  و سالم در ھمان زمان، پای من ھم به سينما با ديدن فلم ھای ھندی کشيده شد، ننس به مانند اکثر ھموطنان ھم

در اينجا وقت عزيز شما را با نقد از اين و يا آن فلم که ديگر جھت ديدن شان بايد به موزيم ھای سينمائی مراجعه کرد 

بگيرم، بلکه آنچه را می خواھم بنويسم و با حيات خودم ارتباط تنگاتنگ يافته است، يک بخش خاص از فلم ھای ھندی 

  . بر زندگانی واقعی خودم سايه بيفگندبخشی که با تأسف اينک می تواند. است

ًآن عده از خوانندگان عزيزی که با فلم ھای ھندی آشنائی دارند، شايد به ياد بياورند که تقريبا در اکثر فلم ھای ھندی، 

 دختر"و يا " بچۀ فلم"اعم از را قھرمانان فلم " دنگريه بگير" از بينندگان ندخواستمی وقتی داستان نويس و کارگردان 

 در جامعه و زندگانی ايشان که ھمان عضو علت و اسباب تشخص می ساختندھمان عضو بدن محروم داشتن از " فلم

، داکتر بود، می داديعنی وقتی قھرمان آواز خوان بوده در يک تصادف، آوازش را از دست . می بود شاناجتماعی 

  . آخر و به ھمين قسم الیمی شد، ورزشکار بود، فلج می شدًدفعتا کور 

ًھمين وضعيت فلمی نزديک است به زندگی واقعی من مبدل گردد، بدان معنا که بعد از سالھا کار با قيافه ای که قبال 

ذکری از آن کرده ام و ھيچ گاھی از ديدنش برق خوشحالی در چشم ھيچ کسی ندرخشيده است، دلم به اين خوش بود که 

نه بينندگان را به دنبال خود بکشاند محروم ھستم، حد اقل اعضای بدنم اگر از داشتن آن چنان چھره ای که مقناطيس گو

سالم است و می توانم کار کنم، به خصوص وقتی به کار با کمپيوتر آغاز نمودم دلم به اين خوش بوده، که با داشتن 

که برای گرديدم مانی قھريعنی من . انگشتان دراز، به جای استفاده از يک کيبورد، می توانم با دو تای آن کار نمايم
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وقتی کار به اينجا کشيد اينبار فلمنامه نويس، به تقليد از سينمای ھند، . ادامۀ حيات نويسندگی ام، شدم و ابسته به انگشتانم

فقط با اين تفاوت که در فلم ھندی، وقتی فلم خالص می شد، قھرمان کور و يا گنگ . انگشتانم را برد زير تيغ جراح

 دوباره حرف زده می توانست، مگر وقتی پای زندگی يک افغان در حيات واقعی وی مطرح است، دوباره می ديد و

  ًيا اصوال صحت خواھد يافت و يا خير؟آھيچ کس نمی داند که چه وقت طرف صحت می يابد و 

 نمرده به بر او" در ھر صورت تا جائی که می توانم، حضورم را اعالم می دارم، اگر نشد به ھمان گفتۀ معروف حافظ

 اگر نماز ھم نمی کنيد که نکنيد بھتر است، حداقل معذورم داشته، از جمع پيمان شکنان محسوبم ،"فتوای من نماز کنيد

  .نداريد

  :و اما بر گرديم به عنوان اين مطلب

 که  خواندم که ايشان به استناد خبر يک نشريه، نوشته بودند"امينی"آقای ھمکار عزيز پورتال در نوشتۀ ديروز 

دارا و در يک سال  ميليون دالر است،  ٨٢ يعنی ٨٠در جمع سياستمداران دنيا بيشترين عايد را که بيش از " کرزی"

  .ميليون دالر می باشد" ٢۴۵"سرمايۀ ايشان حدود ربع ميليارد دالر يعنی 

  :وقتی اين خبر را خواندم نخست اين نکات در نظرم مجسم شد

  ... با خدا دادگان ستيزه مکن-١

  "سيره ديده نداريم، گشنه ره سير کده نمی تانيم "-٢

  !که آب از دم شمشير خورد نوشش باد مزد شستش، ھر -٣

  .. از جيب ما خو نگرفته، از امريکای احمقه خورده-۴

  .. اينھمه پول را در بدل چه به دست آورده، عرق ريخته و يا شرف فروخته-۵

  .اجازه نمی دھدرا فلم زياده نويسی " معاشبد"انگشتان  -  خودتان پر کنيد-  ووو-٧ -۶

بعد از ھجوم آن افکار و اين که ھرچه زود تر خبر را از نزد خانواده پنھان دارم تا باز ھم سرکوفت تازه ای نصيبم 

، به چھار ميخ  با آن دزدانی که از گنج قارون بيشتر دارندنگردد و در مقام مقايسه به مثابۀ يک بی عرضۀ گپ گوی

ت کشيده نشوم که من يلدنگ با وجود آن که در سفر و حضر جان سگ را کنده ام و بيشترين بخش عمرم بر محکومي

باالی ماشين گذشته است ، مگر تا ھنوز که ھنوز است در آسمان ستاره ندارم و در زمين بوريا؛ و آنچه را با داشتنش 

در بازار مکارۀ قدرت و قدرت پسندان به توتی .. و من و امثال من بدان دلخوش کرده ايم، يعنی شرف، ناموس، وجدان 

است که در ملک خدا داد افغانستان صاحب اينھمه مال و " کرزی"بدين فکر افتادم که ببينم آيا اين تنھا ... نمی ارزد

را " کرزی"نھا داشته و نبايد تنھا مکنت شده است و يا اين که خدای زورمندان در افغانستان، ھميشه گوشۀ چشمی به آ

  .مالمت نمود

آن، ملکيت خاصه به شمار می رفت، بگذريم و توجه ما " عالم و آدم"اگر از آن دورانھائی که ھمه چيز يک قلمرو يعنی 

  :را صرف به درآمد و دارائی خاندان طالئی محدود بسازيم، می بينيم

 ھمانی که شھر پشاور را در عوض مقداری طال به رنجيت سنگھه وقتی اوالدۀ سردار سلطان محمد خان طالئی يعنی

ًتقريبا از مال و مکنت دنيائی دستان به کار گماشته شدند، بعد تر  به افغانستان برگشته و ١٩٠١تسليم نمود، وقتی در 

مجرب ھندی و که درس ناز و کرشمه را در سرزمين ھندوستان از استادان شان خالی بود و به غير از يک خواھر زيبا 

 دل ودين از امير زنباره ربود، چيز ديگری در بساط نداشتند، به محض رسيدن به حاکميت، تمام انگليس فراگرفته بود و

افغانستان را ميراث پدری شان دانسته، در چھار طرف کشور ھرآنچه زمين و باغ خوب و مرغوب بود، آن را در 

 چمن شاھی در فرخار، از کاريز مير گرفته تا پغمان و به ھمين قسم در تملک خود در آوردند، از درۀ ھاجر گرفته تا
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معروف است، در طی دوران " ھاشم جالد"که در تاريخ به نام " ھاشم خان"چنانچه می گويند . تمام نقاط کشور

ر کابينه وزير اقتصاد د" داوود خان"صدارتش به حدی پول و دارائی و ملکيت به دست آورده بود که در زمان صدارت 

ًداشت، رسما پيشنھاد نمود، تا به جای استقراض از کشور " امان هللا خان"که نسبتی ھم با  "داکتر رؤوف حيدر"اش 

صدراعظم فساد ناپذير از بانکھای خارج مورد استفاده قرار گيرد، پيشنھادی که به " عم محترم"ھای خارجی، پول ھای 

  . غربت در اروپا سپری نمودقيمت چوکی و مقامش تمام شده، عمری را در

  .  و بيائيم به سراغ سوپر انقالبی ھاکه بگذريمو مکنت بی حساب آنھا از خاندان طالئی 

 ببرک و ،شايد اين امکان بسيار محدود باشد تا بتوانيم تثبيت نمائيم که چه مقدار دارائی و مکنت به وسيلۀ تره کی، امين

د، چه ھمان طوری که ھمه می دانيم اين سه تن چنان به وسيلۀ ھمديگر و باداران خانواده ھايشان به بيرون انتقال داده ش

شان از قدرت به زير کشيده شدند، که فرصت سرقت کافی نداشتند تا به مانند خاندان طالئی و اعوان و انصار آنھا، 

تر نجيب که گويا از سرنوشت دارائی ھای مردم افغانستان را به صورت علنی تاراج نمايند، مگر نفر چھارمی يعنی داک

سه تن ديگر به قدر کافی پند گرفته بود، ماه ھا قبل از آن که به وسيلۀ اتحاد جبل السراج به زير کشيده شود، به ميليونھا 

، متباقی اھل فاميل، رھبران حزبی و دولتی "فتانه جان"بود، به وسيلۀ خانمش " بی حساب"که می شود گفت را دالر 

 ھا، وکيل ھا، پنجشيری ھا، رفيع ھا، کاويانی ھا و ساير آدمکشان حزب دموکراتيک خلق به بيرون از اعم از کشتمند

  .افغانستان انتقال داده، به صد ھا شرکت تجارتی را ھم اکنون اعضای خاد و معتمدين آنھا در تمام جھان مالک می باشند

" محمد"ته می شود و نوبت می رسد به پيروان راستين وقتی به زمان سلطۀ مستقيم سوپر انقالبی ھا نقطۀ پايان گذاش

 ميليون دالری لعنت، ۵٠، از ھمان نخستين روز ھا، بر پدر يک چک پيامبر اسالم و داعيان تطبيق اسالم ناب محمدی

. د، پيشوای مذھبی صد ھا ھزار انسانی که با خرد بيگانه اند، آن را زير ز"عمر فاروق"، نوادۀ "صبغة هللا مجددی"که 

ھا،  دو ماھه دوران حاکميتش به صورت علنی زير می زند، مگر ربانی، مسعوددر  ميليون دالر را ۵٠وقتی جناب شان 

دست .... گلبدين، مال عمر، مال اختر منصور و اسماعيل خان، عطاء ، سياف، محسنی، محقق، قانونی، عبدهللا، دوستم، 

 دارای ه،به مانند من و تو خوانندھفت کوه سياه در بين د و يا خدای ناکرده ندارند تا دزدی کنند تا دنيای شان را آباد کنن

 دستان شان خالی تاد، رھيز نماينشرف و وجدان اند که از شرف فروشی، ميھنفروشی و ناموسفروشی عار داشته از آن پ

  .ماند

  ،"امينی"آقای 

 ه ھمگان نشان دھی؟ خواھی جنگل را ھم بآخر انصاف خوب چيز است، وقتی درخت را به درستی می بينی، چرا نمی

 ميليون دالر را به صورت ۵٠دو ماھه اش به خود حق می دھد تا در دوران حاکميت " صبغة هللا مجددی"آخر وقتی 

افغانستان را غارت  سال به صد ھا ميليون دالر ۴مسعود به خود حق می دھند، طی مدت  -علنی دزدی کند، وقتی ربانی 

 مسعود، پول شان را با راشبيل جمع می کنند، وقتی از آن جمع تنھا سرمايۀ منقول -عوان و انصار ربانینمايند، وقتی ا

 ميليون دالر تخمين زده می شود، وقتی يک قلم رشوت دوستم حين فروش سمت شمال ۵٠٠در حدود " عطاء محمد نور"

 سال حاکميت، فقط مقدار ناچيز ١۴ ھرگاه ظرف  ميلوين دالر اعالم می گردد، بيچاره کرزی چه گناه کرده۵٠به طالب، 

  . ميليون دالر سرمايه را از آن خود ساخته باشد٢۴۵

ناگزير . و سايرين مقايسه کن" کرزی"را با " صبغة هللا مجددی. "ھمکمار نھايت عزيز، آخر انصاف خوب چيز است

ه بازھم استعمار گران ظالم می خواھند غدود رسيده، و يا اين ک" گاو"يا از " کرزی"خواھی شد تا بپذيری که به 

  .باشندگان افغانستان را کم زده، ومقدار دزدی آنھا کم نشان دھند

  


