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  عزيز نعيمی

  ٢٠١۴ جوالی ١١
  

  از اشرف غنی و يا عبدهللا، دفاع
  .دفاع از جاسوسی، دفاع از جنايت و دفاع از وطنفروشی می باشد

  
  

  : ذيل خواھانماترا به نک تان توجه ،قبل از آغاز به بحث اصلی

در ھمين پورتال، » نيما کوشيار«برگردان از » سکشنالتیفمينسم سياه و انتر« به دنبال خواندن مطلب آموزنده و بکر-١

 افکاری از چگونگی تطبيق عين نظريه در افغانستان نزدم شکل گرفت، که در ھمان مقطع آن را نگاشته و به پورتال

ستاران پورتال بنا بر داليلی از من خواھش نمودند، تا نشر اوير. جھت نشر فرستادم» فغانستانآزاد ا-افغانستان آزاد«

 خودش کامالً آن کهلذا مطلب حاضر با . مطلب را به چندی بعد موکول نمايم، خواھشی که از جانب من پذيرفته شد

گيی ندارد، مگر باز ھم می تواند به مثابۀ  کمترين وابستمستقل و از لحاظ محتوائی ھم سياسی بوده با آن مطلب اجتماعی

  . بيايدرادامه مقالۀ اولی به شما

روند با  از آن جائی که در اين نوشته، در عين حالی که دولت دست نشاندۀ استعمار در کل مورد حمله قرار گرفته و -٢

و کانديد برداشته شده است؛  ھر دۀ مخالفت صورت گرفته و نقاب کذب و ريا از چھر»انتخابات«استعماری به اصطالح 

؛ و چنين مواردی برای تفرقه افگنان خيلی ساده است تا افشاء شده است» عبدهللا عبدهللا« بازھم بيشتر و برجسته تر

نويسندۀ مطلبی را مھر بيگانه زده، ديگران را عليه وی تحريک نمايند، در گام نخست خالف آرزوھايم اندکی خود را از 

  .می دارملحاظ تباری معرفی 

  از مردم قديم کابل بوده، کسانی که عمر شانبا قوميت تاجک و ھمان طوری که بار ھا نوشته ام، پدرم معلم محمد نعيم 

پدرم چه در ھمان زمانی که . يش از نيم قرن برسد و در کوچۀ سراجی زندگانی نموده باشند، ھمه او را می شناسندبه ب

که از پدر ميراث برده بود، صاحب بوده اداره می را » بنجاره فروشی «يک دکانمعلم بود و چه ھم قبل و بعد از آن 

پيدا می ..  تا چند تخته اسپرين و دردکان از کشمش و نخود گرفته، تا انواع شير پودری و از بوره و چای گرفته. کرد

و چرخه ھای تاری   پران ھاشد، مگر آنچيزی که برای دکان نسبت به ھمقطاران شھرت بيشتری کمائی نموده بود، کاغذ

 غالمزيرا اکثر کاغذ پران باز ھای معروف کابل از شيخ لنگ گرفته تا بيجو و . بود که در آنجا به فروش می رسيد

ای سبز ھمراه با چچوچه و ديگران با پدرم در تماس دايم قرار داشته، ھمين که گاھگاھی در پيشروی دکان يگان پياله 

  .کالنترين اعتبار برای دکان به شمار می رفتدشلمه می خوردند، خودش 

م با آن که بعد از که جنگھای کابل به اوج آن رسيد، در ھمان جا سپری می شد، خود١٣٧٢زندگانی فاميل ما الی سال 

دپ مه جوالی بلديه «  در ھمانجا به حيث اسيستانت قبول شده و به گفتۀ مردم ١٣۵۶ی ساينس در سال ځفراغت از پوھن
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ارزان « خارج از وقت رسمی خود را، در کنار پدر گذرانيده و با شغل پدری دکانداری يعنی ساعاتتمام » شتھم ندا

  . پيدا نمودمو از آن مھمتر کاغذ پران سازی و شيشه زدن تار آشنائی کامل» بخر و قيمت بفروش

اکايم که در عين حال خسرم نيز کبدل نمود، م کشتارگاه بيگناھانو » نمرود«وقتی جنگ قدرت شھر کابل را به تنور 

تا آنجا را چند بار خواھش نمود  ھمسرش زندگانی می نمودو  ساله ١٨ و ١۶بود و آن زمان در خيرخانه با دو پسر 

خانه کوچ نمائيم، مگر پدرم بنا به عالقه ای که به خانه، دکان و درکل زندگانی در آن محله ترک نموده ھمه به خير

شدت گرفته، از يک طرف جنگ  تا اين که نھاد کاکايم، طفره رفته، ھميشه امروز و فردا می نمودداشت، از پذيرفتن پيش

 و از جانب  ویگلم جمع و لشکر دوستمدر ھمکاری با  و بعد ھا گلبدين جنايت يارمدافعان باالحصار در وجود 

، با راکت عود و شرکاءير، مسجنايت ساالر کبير فرماندھی  در زربانی و شورای نظار  و خونريزديگرلشکر جرار

 در صد خانه ھا را به ذغال فروشی ۶٠بيش از و با خاک يکسان نموده را پراگنی ھای کور تقريباً نصف بيشتر کوچه 

  .مبدل نمودند

به خانۀ ما آمدند تا با موافقه و يا بدون موافقۀ پدرم کوچ در چنين شرايطی، باز ھم کاکايم تحمل ننموده با ھر دو پسرش 

بر چند کراچی بار نموده، با خود به خيرخانه که نسبتاً آرام »  قاری امان بابيمۀزامغ« بار ما را ھمراه به گفتۀ کاکايم و

  : ساعت بين دو برادربحث چه که منازعه بود، يکی می گفتسهبيش از . بود انتقال دھد

راھيم را در قعر آتش نمرود، اگر  در شکم ماھی زنده نگھداشت و اب را، خدائی که يونساجل به دست خداست« 

ما دو . بخواھد ما را ھم حفظ خواھد کرد، بسيار که دل می زنی، دست دختر، داماد و نواسه ھايت را گرفته، با خود ببر

  »سمت خود استقبنده نوکر و غالم . ھر چه قسمت ما بود، ھمان می شود.  را بگذار-  منظور خودش و مادرم–تا 

از لحاظ اعتقادی مرد متدين و خداشناسی بود و تا جائی که ھمسايه ھا نقل می کنند، ھميشه نمازش وآن ديگری با آن که 

صدای بلند و لحن تند صحبت   و حتا اين که با برادر کالن بارا به جماعت خوانده بود، بدون آن که متوجه گفتارش باشد

 اشکل درست و ۴ از دخترش که نسبت به من حد اقل  کاری که تا آنزمان من نديده بودم، حتا وقتی که پدرم-می نمايد

عزيز جان صاحب مرده وزندۀ من  :، ھيچ گونه اگر و مگری نکرده، فقط ھمينقدر گفتسالم داشت، خواستگاری نمود

  :می گفت -ردش حساب شودھمين حاال، ھمين دشلمه، شيرينی خاست، اگر دختر قبول کند، از 

ت به حال خودت و اوالدت نمی سوزد، رنگ زرد و دود گرفتۀ نواسه ھايت را چرا شق می کنی؟ اگر دل! اوبيادر« 

  »که ھمه را قربان می کنی؟؟در اين خانه و دکان چه داری !! ببين

ی خواھم سرتان را به درد بياورم، در نمدو طرف تکرار می شد، ھربا تذکر تفصيلی آن بحث که بار ھا عين مطالب از 

  :طعيت رفتن خود را رد نموده گفتمامن ھم که منتظر چنين پرسشی بودم، با ق. تصميم بگيرمنتيجه آنھا خواستند تا من 

  » کاکايم می تواند، مادرم، ھمسرم و فرزندانم را با خود ببرد، مگر من پدرم را تنھا نمی گذارم«

دسته جمعی با برداشتن رسيدن بحث به اين جا و ماتم زنھا به دنبال آن، سرانجام پدرم راضی ساخت، تا ھمه به صورت 

  . از خانه و دکان، به اين مھاجرت اجباری تن دھيمچيز ھای ارزشمند

در نتيجه ھمه به صورت فعال شروع کردند به جمع کردن اموال خانه و دکان، بعد از تالش زياد، سرانجام کراچی ھم 

جای به جای شد، وقتی ھمه آمادۀ حرکت آمد، بار ھا بسته شد، اموال کار آمد دکان نيز در پيپ ھا و صندوق ھای چای 

ندانم، دست مادر را گرفته، به پائين بيائيم، صدای رزبودند و من لنگ به عنوان فرد ناتوان می خواستم با ھمسرم و ف

در بيرون خانه يک راکت اصابت نموده بود، از کدام . وشخراش و تکان شديدی ھمۀ ما را به سمتی انداختگمھيب و 

فيرکنندگان آن پشتو حرف می امريکا نوشته شده بود و يا روسيه،  » Made in« و يا سکات؟ بر آن طرف؟ سکر بود 

 يک نکته را با وضاحت کامل می دانستم که ھرگاه ا که ھيچ اھميت ھم نداشت زيرمعلوم نشدزدند و يا دری و ازبکی، 

را که در  امپرياليزم » Made in« شد از دورمی شد بر تن تمام آنھا می کشيده لباس فريب و ريا از تن آنھا بيرون 
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 قربانيان آن کامالً مشخص بود، پدرم، برادرش و ھر دو پسر کاکايم، با .کارخانۀ اخوان ساخته شده بودند تشخيص داد

 از ھمين روست که من نفرت نسبت به ھيچ قوم، .دو نفر کراچی وان و تمام آنچه ما در طول سالھا جمع نموده بوديم

می تپد، اين ام ی ندارم، مگر با امپرياليزم و ارتجاع پدر کشتگی دارم و تا زمانی که نفس در سينه و نژاد زبانمليت، 

   .دشمنی فروزانتر خواھد شد

زمانی چنين تجربه و ھيچ  ھيچ انسانی در ،نمی خواھم در اينجا برای شما مرثيه بخوانم، مگر ھمينقدر می نويسم که اميد

 آنھم .، دو زن، سه طفل و يک پای لنگعه قطعه شده، زندگانی برباد رفتهقطۀ چھار کشت. د نباشدسرگذشت تلخی را شاھ

  .خودش ، دوپای ديگر قرض گرفته، با چھار پای فرار می نمودجان تنھا در شرايطی که انسانھای دوپای برای نجات 

 شتافته در حالی که ھمه را خطر مرگ تھديد چند تن از اھل گذر که ھنوز باقی مانده بودند، با ديدن اوضاع به کمک ما

بر باالی آن ترکاری که ی » کراچی تبنگ«با پدرم داشتند، من را به يک که شنائی و روابط نيکی آمی نمود، به پاس 

حدود صد تا دو صد می گذاشتيم، نشانده، در حالی که قسم می خوردند که قطعات اجساد را يافته و دفن خواھند کرد، 

  .ا ھمراھی نمودندمتر ما ر

، آنھم در شرايطی که نه از تکسی خبری بود وقتی تنھا مانديم و می بايست خود را از سراجی تا خيرخانه می رسانيديم

 زنی نگ خود، به راه بيفتم، به يک باره دونگ لَ از موتر سرويس، و من می خواستم تا از کراچی پائين شده، با لِ نه و 

، يعنی شريک يک عمر زندگانی پر ر سرو صورت خود کوبيده بودند و يکی برمرگ شوھر تا آندم فقط گريسته و بکه

خون گريسته بودند، ھمت، شجاعت و ظرفيت بزرگ زن جوان از فراز و نشيب و آن ديگری بر مرگ پدر و دوبرادر 

حين رفتن انحراف » نگکراچی تب« «می کوشيدند تا آن افغان را حين مواجھه با ناماليمات نشانده داده، در حالی که 

پيدا نکند، اگر بگويم بر من فرمان دادند، زياده نگفته ام، تا در ھمان جا بمانم و به سرعت شروع کردند به تيله کردن 

  .کراچی

وقتی اينک من ضمن برخی نوشته ھا و يا اشارات، نمی خواھم کمترين اھانت و يا تحقيری را نسبت به زن، به مادرم به 

می اذعان به تساوی مرد و زن در بين  پای اعتقاد ايدئولوژيک و به يقين در کنار آن که ترم شاھد باشم، ھمسرم و به دخ

باشد، احساس ادای دين نسبت به جنس زن، که ھنگام مصيبت بيشتر از صد ھا مرد، شجاعانه تر عمل نموده و می 

  .استنمايند، انگيزۀ آن 

فرستادگان خدا بر روی زمين  ؤاالت با ربط و بی ربط و حتا رذيالنۀ  و دادن جواب به سبا آن وضعيت خراب سرکھا

در . پل باغ عمومی ساعت رسيديم به ۴و دو صد متر، بعد از حدود  صددر ھرکه ادعای صيانت از دينش را داشتند، 

ير چادری در ، با پولی که مادرم از ز»کراچی تبنگ« آنجا با گذاشتن تنھا شیء باقی مانده از زندگانی پدری يعنی 

  . آورد، خود را به وسيلۀ تکسی به خير خانه، يعنی منزل خسرم رسانيديم

 ً و پسرانش ما را با خود  ، ُخُشويم با اضطراب تمام منتظر بود تا شوھراز شام گذشته بودوقتی به خانه رسيديم، تقريبا

 فکرش نمی رسيد که چه مصيبتی بر سرش او بيچاره که ھيچ به. بياورند، ما رسيديم؛ مگر از افراد ديگر خبری نبود

از با نواسه ھای شيرين زبانش رسيده، ضمن ابراز دلواپسی از بابت آنھا، در پوست خود نمی گنجيد که دختر يکدانه اش 

 می خواست ھر چه پخته و آماده کرده است، ھرچه زود تر بر روی دسترخوان بگذارد تا نواسه ھا، .ندمرگ جسته ا

، از در و سنه نمانند، مگر می ديد که نواسه ھا خالف ھميشه که تا پای شان به خانۀ مادرکالن می رسيدبيشتر از آن گر

ديوار باالپريده، با تکيه بر مادر کالن ھر چه دل شان می خواست انجام می دادند، ھر سه با رنگھای پريده و چشمانی 

 جای تکان از تا چشم، خود را به مادرشان چسپانيده و  پلنگ، تجسم ترس استالفرار کرده از چنگآھوئی که به مانند 

  . به اين که آرزوی خوردن چيزی را داشته باشندنمی خورند، تا چه رسد
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واقعيت قضيه را اگر بنويسم،  من کامالً گيچ و گنگس بودم، از يک طرف به خاطر آن که پايم لنگ و درنتيجه ناتوان 

، از تمام اھل فاميل خود را کمتر احساس می نمودم، مگر از جانب ديگر به بودم و به ھمان مناسبت زنده مانده بودم

علت آن که از دو فاميل، تنھا فردی که به مثابۀ مرد بايد تمام مسؤوليت ھای بعدی را به عھده بگيرد، در درون بر خود 

م، به خشويم بدھد، فکری بود که  چگونه و چه کسی بايد آن خبر ناگوار را به زن کاکايمی لرزيدم، از ھمه اولتر اين که

  .نگذاشته در درون شکنجه ام می کردلحظه ای آرامم 

ديدن کراچی سوخته و قطعات پراکندۀ اجساد پدر، برادران و مگر اين مشکل ديری نپائيد، ھمسرم که از ھمان زمان 

، از جايش برخاسته دست رددبود انسانی که فقط در اسطوره ھا از وی ياد آوری می گگوئی انسان ديگری شده کاکا، 

وقتی برگشتند بيچاره زن کاکايم چنان ترحم آميز بر مادرم و من نظر می انداخت . مادرش را با خود گرفته، بيرون برد

به : قسمی که بعد ھا ھمسرم گفت.  آن را به ما ارزانی داردتوگوئی تمام عالم دلسوزی و محبت شده و وی می خواھد

  .ايش در راکت کشته شده، پدر و برادارنش مانده اند تا فردا بعد از دفن جسد بيايندمادرش گفته بود که کاک

 که کاکايم و بچه ھايش کشته ، يک روز بيشتر دوام نياورد، زيرا ھمسايه ھا شنيده بودند کاریاين راز داری و مخفی

 ذيرفت که چادر بيوگی بر سر خودششده و وقتی ھمه برای تسلی آمدند، خشويم در کمال ناباوری ھای اولی، سرانجام پ

 بدانھا  سال، ديگر نيستند، تا عصای پيری وی گرديده١٨ و ١۶ افتاده است و از آن گذشته، ھر دو پسر جوانش، نيز

  .تکيه نمايد

از آن روز خانه ای که ما در آن زندگانی می نموديم، با تمام تالشی که دو پيرزن، يعنی مادرم و خشويم می نمودند تا 

به خصوص وقتی ھر دو تنھا . فال با آنھا به گريه نيفتند، بی شباھت به تکيه خانه ھای اھل تشيع در روز عاشورا نبوداط

من در آغاز آنھمه گريه را تحمل می نمودم، بعد تر به صحبت با آنھا شروع . می ماندند تا می توانستند گريه می نمودند

آنھا ندارم و گذاشتم شان تا بگريند و در عوض خود را برای تنظيم يک کردم، سرانجام ديدم که خودم ھم دستکمی از 

  .  نفره آماده ساختم٧خانوادۀ 

زون نرخھا، نمی توانست برای مدتی فاندکی پولی که با خود داشتيم، با آن که کرايه خانه نمی داديم، مگر تزايد روز ا

ی ساينس ھم ساده نبود، چه اوالً آن منطقه را مزاری ځ پوھنرساندن تاخود را بيش از يکماه دوام بياورد، به حساب کارم 

، وضع ترانسپورتی شھر  خويش قروغ کرده بودند و در ثانی بعد ھا که از فشار آنھا نيز کاسته شدو حزب وحدت به نفع

شرايطی که ، آنھم در ال مينه، کاری نبود که از عھدۀ يک انسان معيوبی مثل من ساخته باشد الی جمکابل از خير خانه

بوی خون و اجساد سوخته، چيزی به نام ترحم و دستگيری از ضعفاء در بين مردم نگذاشته ھرکس بدان فکر بود که 

بر ھمين مبنا تصميم گرفتم تا به شغل پدری يعنی دکانداری روی . چگونه و ھرچه زودتر خود را به جای امنی برساند

و شيشه  کاغذ پران، استفاده از ھمکاری آنھا در ساختنن داخل خانه و آورده، با سرمايۀ کمی که داشتم و به کمک زنا

  .دگانی را به پيش ببريمنچرخ ززدن تار، 

 ھم يکی از پايه ھای قدرت آن به شمار می رفت، با ھمين عبدهللا عبدهللا، که آقای  مسعود- ربانیدر تمام مدت حاکميت 

 می کرد چون مکتبی که در آنجا تدريشبه مکتب می رفتند، خانمم  ظاھراً طريق گذران زندگانی را می نموديم، بچه ھا 

 داشت و زمانی ھم تمام معاش، کرايۀ سرويس را بسنده نبود، پيرزنان ھم بدون آن که درد مسدود شده بود، گاھی معاش

 اختن کاغذ پرانشان را فراموش نموده باشند و يا لحظه ای از دعای بد خود داری نمايند، با کار در خانه و کمک در س

  .  روز می گذرانيدند کوبيدن شيشهو 

من ھم در قسمتی از ديوار خانۀ خسرم، با کمک چند تن از اقارب و دوستان به اصطالح دکانی ساخته و از آن طريق 

 ربانی و دو سه بار به دليل دعای بد مادر و خشويم، که از  مسعود–ربانی در دوران حاکميت . امرار معاش می نموديم

 زندان شدم که خوشبختانه با مداخلۀختم می نمودند، دچار مشکل امنيتی حتا به لت و کوب و  مسعود شروع و بهگلبدين 
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از ھر قماشی که » اخوانی«تحمل فشار زيادی رھا گرديدم، مگر ھمين قدر ياد گرفتم که افراد ريش سفيدان محل بدون 

ھا و عملکرد شان انتقاد نمايد، تا چه رسد به دعای بد؛ در غير آن باشند، ھمه مقدس بوده و ھيچ کسی حق ندارد از آن

  .تيکه داران دين و چماق تکفير آنھا می داند و گردن گوينده و منتقد

 و پادشاھی قشر به دوران رسيدۀ جديد و با  ربانی–مسعود خالف تصور بيشتر شھريان کابل که به دليل حاکميت 

 می گفتند و چه ھم نمی گفتند به آمدن طالب و  و چهخود احساس می نمودندختر و پسر د ،خطری که از جانب زن

 فرقی ھيچآوردن آرامشی که آنھا وعده نموده بودند، از ته دل خوش بودند، من که می دانستم طالب ھم از لحاظ ماھيت 

  .با برداران جھادی خود به جز يک دم اضافی ندارند، تشويش آمدن آنھا را نيز داشتم

، اين که برای ديگران با خود چه آوردند، من زياد اطالع ندارم مگر برای من به عالوۀ مشکالت  که آنھا ھم آمدندتا اين

زيرا افراد امر به . مشکل اول مسألۀ دکانداری و کاغذ پران فروشی بود. خلق نمودندنيز ھمگانی، دو مشکل ديگر را 

و يا شيرچوشک و يا يک زن سر لچ می افتاد، بايد بدن من  چشم شان به يک قطی شير معروف آنھا به مجرد آن که

را تحمل می نمود و از آن گذشته به جرم فروش کاغذ پران که گشت و گذار ماليک را » درۀ عمری«معيوب، ضرب 

يضۀ چند چار مشکل ساخته، گويا وزارت صحت عامۀ ماليک از طرق خاصی، مشکل بريده شدن بدر شھر کابل د

ھا لت و کوب شده و  شکايت نموده بودند، بايد بارمال عمر آخندزادهملک را به وسيلۀ تار کاغذ پران ھا به اطالع 

  . تکه پاره می شدندسرمايه ام يعنی کاغذ پرانھا

 در ميان چون پای دليل. از آنھا پافشاری  و از من امتناع و بھانه جوئی. مشکل دوم نرفتن من در مسجد برای نماز بود

نبود آنھا زور می گفتند که بايد وقت نماز به مسجد بروم و من ھم ادعا داشتم که چون لنگ ھستم، مسجد بايد يک چلی و 

. برای بردن من به مسجد بفرستد، تا من قادر به انجام فرايض دينی توأم با تعقيب سنت پيغمبر بگردم يا طالب را

تا بی نمازان از من خريد .  من بايد در ھنگام نماز، دکان را بسته نمايم اين کهنھمآسرانجام کار به يک مصالحه کشيد و 

گذشت، تا جائی با قيمت فروشی و سر مشتری کاله گذاشتن و تا اندازه ای ھم با می ھر طور بود آن زمان ھم . نتوانند

  .ده، زندگی را سپری نموديم، يگان کاغذ پران خود را به فروش رسانيچشم سفيدی و به کار بستن اصول مخفی کاری

 سپتمبر شد، امريکا به صورت رسمی بر افغانستان لشکر کشيده آن را اشغال و فراری ھای شورای نظار ١١تا اين که 

من ھم در اواخر . ، چپن فروشی را مد روز گردانيدحامد خانواجه بھاء الدين به کابل آورده، با نشاندن خرا مجدداً از 

ی به شمار می رفتم، با ځی ساينس زده بودم و به اصطالح استاد رسمی آن پوھنځری به پوھنحاکميت طالب گاھی س

  . به محل کارم زدمی پوھنتون ھا و مکاتب، مجدداً سرافتتاح دوبارۀآمدن اوضاع جديد، و 

را انستان  کسانی که پدران شان مردم افغ-ھا» بگيل زاد« خليلزادھمراھان قتی چشمم به از ھمان روز ھای نخستين و

فرزندان با ادعای فھم يک زبان آن  و در خدمت بيگانگان يخن پاره کرده و اينک در ميدان رھا کرده و در غرب

  :ش خود گفتمو اخ و دپی که می نمودند افتاد پي -تر از خلق عالم می دانستندخارجی، خود را باال

آسياب استعمار روس را به که   پرچمی ھا–قی انی خل در تمام اين مدت، نه در زمعزيز بچيم، اگر پايت لنگ ھم بود« 

خون مردم می گردانيدند، و نه ھم در زمانی که ارتجاع سياه مذھبی در ھر دو شکل مجاھد و طالب سوار بر جھل مفرط 

تاريخی، استخوان جمجمۀ افراد را خرد می کردند، يک لحظه برای آنھا سر خم نکردی، با کار جمعی خانواده و کاغذ 

 با در نظرداشت آن د، روزگار گذرانيدی، حال با اين سن و سال ونان فروشی و تار، ھر چند ماليک آزرده شده باشپر

کاغذ پرانھای ما باالتر و در زاشغالگران از سطح پروا» طيارات بدون سرنشين«  ھایضائی و درونکه سفينه ھای ف

ۀ اشغالگر دوختن، اھانت به خون تمام جانبازان مردم من يسنتيجه کاغذ پران فروشی جرم به حساب نمی آيد، چشم به ک

شايد .  خود را سير کن،به شغل پدریبا تکيه عطای اشغالگر را به لقايش بخشيده، . جمله اعضای خانواده ات می باشد

ن آن با چنين فيصله ای، بدو» وجدان فروشی نيز متھم نخواھد کردبه غذای خوب نتوانی تھيه نمائی، مگر کسی تو را 
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 چندی قبل از، ھرچه بيشتر در دکانداری مصروف شدم، تا اينک که ی ساينس رفته باشمځکه بيشتر از آن به طرف پوھن

  .تا با شما درد دل نمايمدارم بنا بر اشتغال نسل جوان به کار، تا حدودی شانه ھايم سبک شده و فرصت آن را 

زندگانی ام را برايتان نوشتم تا وقتی در مورد کسی خوب و يا بد می خوانندگان عزيز پورتال، تمام اين داستان غم انگيز 

ی ، و يا می نويسم شنونده و يا خواننده نخست به محتوای حرفم بينديشد و در ثانی اگر به انگيزۀ آن می خواھد پگويم

که از  یچه من با وجود. بی را دخيل نسازددۀ قومی، زبانی، مليتی، نژادی و مذھنب ماببرد، لطف نموده انگيزۀ ھای عق

لت و کوب شده دو ودشنام شنيده ام ...  و يندگان اداری تمام اقوام اعم از تاجک، پشتون، ھزارهاطرف طبقات حاکم و نم

به شرافتم سوگند که ھيچ عقده ای نسبت به ھيچ قوم، مليت و يا زبانی ندارم چه ھمين قدر فھم دارم تا بدانم آن پنجشيری 

 شدن کاغذ پران پسرش، خودم و يا پسرم را لت و کوب نموده و يا آن پشتون بچه ای که به خاطر که به خاطر بريده

به جرم که ای دارم و يا نه و يا ھم آن ھزاره ای پم به مسجد از پشت تخت دکان مرا به زير انداخته تا ببيند که واقعاً ننرفت

، با چند قنداق تفنگ منطقۀ پوھنتون کابلب وحدت بر ميت مزاری و حزک حاداشتن بينی بلند در ھمان روز ھای نخست

 بودم، حد اقل فريب خوردگانی بودند اشن ھم قربانی م سيستمی نبودند که اناز من پذيرائی نمود، اگر خود قربانيان ھم

 آيد، ، در نتيجه آنچه در قسمت بعدی اين نوشته میکه سرانجام چوب فريب را خودشان نيز بر شانه ھای خود خورده اند

فقط شناخت شخصی ام را باز گو می نمايد که شايد از ديد برخی ھا اشتباه تلقی شود، ايکاش چنان افرادی درست آن را 

  :برايم بنويسند تا از تکرار اشتباه خود داری نمايم

ی در با اين مقدمۀ طوالنی مگر ضروری برای رفع ھر گونه سوءتفاھمی می پردازم به پس لرزه ھای انتخابات تقلب

  :کشوری اشغال شده و در بند و ادعا ھای آقای عبدهللا، اما باز ھم قبل از آغاز ناگزير به تذکر نکات چندی می باشم

 آنھم در  بنا بر اعتقاد من که بر مبنای مطالعات تاريخی در کشور ھای جھان استوار است، در يک کشور اشغال شده-١

يروھای اشغالگر حرف اول و آخر را می زند، ترتيب ھر نوع خيمه شب شرايطی که غرش توپ و تفنگ و بگير وببند ن

و تالش استعمار برای کسب مشروعيت برای يک دولت غير مشروع مردم بازی انتخاباتی به جز خاک زدن به چشم 

  .معنا و مفھوم ديگری ندارد

رت، سھم می گيرند به عالوۀ آن که با  بر مبنای ھمين اصل ، تمام آنھائی که در چنين پروسه ای به مثابۀ کانديد قد-٢

، خود ھم نمی توانند با ده ھا بند به استعمار و نھاد شرکت شان در چنان روندی، بر مشروعيت نظام صحه می گذارند

  .دن، رابطۀ ارباب رعيتی نداشته باشاشھای متعدد آن من جمله نھاد ھای استخباراتی 

ين روندی پای می گذارند، به مثابۀ عناصری که اشغال کشور و دولت دست  در نتيجه تمام آنھائی که آگاھانه به چن-٣

 نمی توانند ننگ خيانت به امر ، انقياد طلب بوده وقان اشغالامصدنشاندۀ محصول اشغال را مشروعيت می بخشند، 

  .استقالل ميھن و آزادی مردم آن را از جبين خويش پاک نمايند

ادارۀ مستعمراتی ست نشانده ای مانند افغانستان و  اشغال شده و يک دولت د بر مبنای احکام باال در يک کشور-۴

بيرون نشده بلکه ارادۀ استعمار است که از ميان جم » رأی مردم«و » انتخابات«کرزی، قدرت سياسی از کاله جادوئی 

تاريخ مصرف » اپۀ انتخاباتت« با هغفيری از خاينان به کشور و ملت، آنی را که منافعش را بيشتر تأمين نمايد، برگزيد

د، ن را تعيين می نمايد و زمانی که آن افراد نتوانند و يا نخواھند منافع استعمار را طبق دلخواه استعمار برآورده سازوی

با به وجود آوردن افتضاحاتی از نوع اوکراين، مصر و اينک عراق، با چند سيلی بر رويش و در صورت مقاومت چند 

  .ثل سگ آنھا را دور می اندازدلگد ھم به کونش، م

تغيير مفھوم خيانت به صداقت نگرديده و من ، کثرت خاينان در يک پروسه، باعث »آگاھانه«  با تأکيد مجدد بر اصل -۵

بعد نيز نخواھد گرديد، چه در طول تاريخ بار ھا اتفاق افتاده که کتله ھای وسيعی از يک ملت، بدون داشتن درک عميق 
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 مبنای عواطف و احساسات مواضعی را انتخاب نموده اند، که بعد ھا تاريخ بر آن مواضع مھر از يک حرکت، بر

  .زده استرا خيانت بر منافع عليای کشور و مردم 

گانۀ فوق، به جرأت و بدون اگر و مگر می توانم نتيجه بگيرم که نه تنھا اشرف غنی احمد زی و  ۵ با قبول اساسات -۶

در نتيجه خاين به ملت افغانستان اند و ھيچ گاھی و در انقياد طلب بوده ھر مدافع اشغال و استعمار بلکه عبدهللا عبدهللا، 

، بلکه از آغاز تا انتھا، با به رسميت بوده و نه ھم می توانند باشندنتحت ھيچ شرايطی نه تنھا مدافع منافع مردم کشور 

  .ر خدمت استعمار و تأمين منافع آن قرار داشته و دارندشناختن دولت دست نشانده و مانور ھای سياسی آن، در عمل د

 ھنوز مطمئن نيستم که از طرف دول اشغالگر و رقبای آنھا - تنھا تفاوتی را که در ختم پروسه بين آنھا به وجود آمده-٧

به اين است که اشرف غنی  -  ارضی کشور به وجود آورده شده نباشديت شيرازۀ وحدت و تمامدريدنبه غرض از ھم 

بعد از خوردن چتلی استعمار حاضر است، قاشق آن را به کمر ببندد و عبدهللا با وجودی که مثابۀ جاسوس سابقه دار، 

، حاضر نيست بعد از خوردن چتلی شميدبوی گند دھانش، مشمئز کننده شده و از دور ھای دور می توان آن را 

اشق، به قردن چتلی شرکت در انتخابات و منظور از بستن  در اينجا منظور از خو.استعمار، قاشقش را به کمر ببندد

، که در اينجا می کوشم بر مبنای را برگزار کرده» انتخابات«رسميت شناختن نھاد ھائی است که از طرف استعمار 

  :شناختی که از وی دارم، داليل اين امتناع را بيان بدارم

، يکی اطاعت مطلق از ارادۀ قدرت ھای اشغالگر و کردقسيم  به دو بخش ت داليل چنين امتناعی در گام اول می توان

  .بل با ارادۀ نيروھای اشغالگراتقديگری 

  

  : اطاعت مطلق از ارادۀ قدرت ھای اشغالگر-١

ر خواسته باشد، مزدورش را  ديگر و کشور خود ما نشان داده که وقتی يک نيروی اشغالگیتجربۀ تاريخی در کشور ھا

وادار ساخته وی را منقاد مطلق خود بسازد، ضمن تأئيد خودش، دست لطف و مرحمتی بر عت دو صد در صد به اطا

پاينده خان در دربار ھند دارمتعدد سرو نوادگان  موجوديت فرزندان .سر و روی رقباء و مخالفانش نيز کشيده است

لق و پرچم، الطاف بيکران ، ناز و کرشمۀ سوسيال امپرياليزم روس با باند ھای خ١٩بريتانوی در جريان تمام قرن 

ما نظاميان پاکستان و آخند ھای ايران، بر احزاب ھفتگانه و ھشتگانه، نمونه ھای برجسۀ چنين روشی در کشور خود 

  .دنمی باش

با در نظرداشت، چنين سياستی نيروھای اشغالگر و استعمار در تمام حالت کوشيده اند، تا نخست و در صورت امکان 

بر سرير قدرت بنشانند، تا با ترساندن آنھا از اکثريت مخالف و حيات آنھا را منوط را شور اشغال شده  ک،اقليت ھای تابع

 و در صورتی که شرايط اقتضای چنان گزينشی را به کمک استعمار معرفی داشتن، اميال خود را برآورده بسازند

  .ای بيشتر وادار بسازد وی را به عقب نشينی ھ،ايجاب ننمايد، با در آغوش گرفتن نيروی مخالف

 بنا به ارادۀ باداران امريکائی اش از جناح کرزیتطبيق اين اصل در شرايط افغانستان، می تواند از آنجا ناشی شود که 

گويا در تقابل باوی قرار گرفته و حتا حاضر نيست، برای خيرمقدم گفتن نيز به ديدنش برود، در نتيجه ، »اوباما«رقيب 

فيل که  عنايت بيشتر داشته باشد، مگر برای آن اشرف غنی آن که در مقطع کنونی ممکن است به با» اوباما«ادارۀ 

 ھيچ گاھی  را می خواھد به مثابۀ چماق بر فرقش نگه بدارد، تاعبدهللا ياد ھندوستان نکند، کرزی ھم به مانند اشرف غنی

  .حتا به فکر تمرد از ارادۀ استعمار نيفتد

  

  :روھای اشغالگر تقابل با ارادۀ ني-١
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 پای عبدهللابه قضيه برخورد نموده و بپذيريم که در حرکت کنونی » فرض محال، محال نيست«ھرگاه به حساب آن که 

  :کاخ سفيد دخيل نيست، می تواند داليل ذيل مبنای حرکات فعلی وی را بسازد

  

  :مل اعتقادیعوا: الف 

می شناسد و بتواند گذشته ھا را در ذھنش ساينس ی ځدر پوھن» P.C.B«مان زرا از » عبدهللا«آنھائی که چون اين قلم 

 يکی تن از افرادی بود که پيش از بود» عبدهللا«که تا آنزمان فقط » عبدهللا عبدهللا«زنده سازد، به خاطر خواھد آورد که 

ود که در صحن  جدی يکی از کسانی ب۶نامبرده بعد از کودتا به خصوص بعد از . فاجعۀ ثور، عضو باند پرچم بود

 يکی از محراق -  سال کار در شفاخانۀ نوربعد از يک که زمان فراغت و ١٣۶٢ی طب الی سال ځپوھنتون کابل و پوھن

به ھای استخباراتی امپرياليزم امريکا در زمان شاه که جھت کنترول سفارت شوروی به وجود آمده و بعد از فاجعۀ ثور 

 به پاکستان، خرد و بزرگ پوھنتون می دانستند، که وی يک رفتنش و -يکی از مراکز استخبارات شوروی مبدل شد

 اين که با وجود تعلقاتش به پرچم، چگونه نخست در پاکستان اعزام شده و با کدام امکانات در آنجا غسل -پرچمی است

تش بس امضاء  که در ھمان زمان با روسھا قرار داد آمسعودتمعيد نموده و باز ھم چگونه و در چه زمانی از طرف 

   -داستان ديگريست که زمانی آن را پی خواھم گرفتبه مدارج باال رسيد، ، نموده بود

تعلق فکری و ايدئولوژيک به باند رويزيونيست و مزدور شوروی که ھيچ گونه اعتقادی به آرای مردم افغانستان نداشته 

صار طلبيی که نخست خلقی ھا و بعد تر پرچمی ھا  می کوشيدند تا با انحصار طلبی غير قابل باوری، انحءبا تمام قوا

 ن را ساخته، بر ھماعبدهللا، بر مردم حاکميت نمايند، استخوان بندی فکری اولی ھمديگر را نمی توانستند تحمل نمايند

مبنا به غير از خود، حتا در مواقع ضرورت به خداوند گارش نيز ارجی قايل نيست، چنانچه در کنفرانس بن، ھمين 

 را که تا آنزمان رئيس جمھور به اصطالح قانونی افغانستان بود، در زير پای ربانیصارطلبی باعث شد، تا انح

  .، قربان نمايدکرزیاشغالگران و نوکر دست نشاندۀ آنھا 

ر، به معنای ديگ.  می باشدربانیاز دريچه و منظر ديد و نگرش » اخوانيت « عبدهللا عبدهللادومين پايه و مبنای اعتقادی 

 از زير چکک رويزيونيست ھا برخاسته، با نشستن در زير ناوۀ اخوان، انحصار طلبی را تاجائی رسانيد که به عبدهللا

 ربانیاين درسی بود که از استاد اخوانش، يعنی . سزاوار تقسيم قدرت نمی داندرا  ھيچ فرد ديگری غير از خودش

 ماه در قدرت باقی بماند، با زير پای کردن ۴که می بايست فقط  که خالف فيصله ھای پشاور ربانيیمعدوم فرا گرفت، 

 ۴، شھر کابل را به خون و خاکستر مبدل نموده، گلبدينفيصله ھای پشاور، در رقابت جنايتکارانه با تجسم جنايت يعنی 

ه نام در ھمان حال با دعوت از مشتی ميھن فروش شورای نظاری بو سال آزگار پيام آور مرگ و نيستی گرديده 

ا به رأی و ارادۀ تمام باشندگان افغانستان توھين روا داشت، بلکه بی ادبی معاف، برخرد ھنه تن» مجلس حل و عقد«

  .جمعی مردم ما نيز شاشيد

  

  :تعلقات استخباراتی: ب

تمکين  بر مبنای تعلقات استخباراتی اش ھم نمی تواند در قضايای فعلی به ارادۀ ارگانھای ساخت اشغالگران عبدهللا

زيرا در حالی . يتکارانۀ شان بر افغانستان را برگزار نمايندانموده، به آنھا اجازه دھد تا جشن پيروزی نھائی حمالت جن

می خواھند  در دست داشتند، يعنی روسھا، روی ده ھا دليلرا وابستگی اش  افساردر آغاز که از يک جانب آنھائی که 

 ١٣٨٨ تا انتقام انتخابات  است، در صددعبدهللا ديگر ايران به مثابۀ حامی دوم را خراب کنند و از جانب» اوباما«عيش 

 به مثابۀ مزدوری که سابقۀ عبدهللايران را از امريکا گرفته، به وی نشان بدھد که مداخله را با مداخله پاسخ می دھد، 

 و در ھمان اواخر تا جائی که در ھمين خدمت برای نھاد ھای امنيتی استخباراتی ھر دو کشور را در کارنامه اش داشته،
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بين محبانش تبصره می شد، گويا روس و ايران جمعاً صد ميليون دالر، برای پيروزی » انتخابات«روز قبل از دور اول 

، نمی تواند و نمی خواھد قاشق را به کمر ببندد و اين که در نھايت برافغانستان چه اش در انتخابات ھزينه کرده اند

 قرن گذشته در شھر کابل کمترين تشويشی به خود ٩٠د، پشيزی برايش ارزش نداشته، از تکرار سالھای دھۀ خواھد آم

  .راه نمی دھد

  

  :عاليق شخصی و عشق قدرت: پ

 را به ھر رذالت و پستيی وادار می سازد، بلکه تمام حواريون و آنھائی عبدهللاين دليل نيزنه تنھا تا حد زيادی شخص 

»  عبدهللا- فھيم-قانونی«  و بعد ھا مثلث  مسعود- ربانی  تا حال در ھموندی و ھمسوئی با قدرت نجيب را که از سقوط

را به  زنگ خطر به صدا درآمدن نوائی رسيده اند و به ميليون ھا دالر دست يافته اند، متوجه خطر ساخته و به نان 

يابد و يا اين که حکمدار آينده تضمين ھای  دست ن به قدرتعبدهللان اند که ھرگاه يقآدرس خود احساس نموده  و مت

ال و منال شورای نظاری ھا با چشم بد نخواھد نگريست، تمام آنچه را تا کنون با زير پای کردن محکمی ندھد که به م

وجدان و شرف شان به دست آورده اند، از دست خواھند داد، نمی توانند دست روی دست گذاشته، تقلب حريف را در 

  .تخابات تقلبی و استعماری بپذيرنديک ان

  :با صدای بلند اعالم می دارماز کابل خونين  ترسی راه دھم، با در نظر آنچه گذشت، بدون آن که بر خود کمترين

 به رسميت شناختن اشغال و خيانت به کشور ،به ھمان سانی که ديروز شرکت آگاھانه  در انتخابات دولت دست نشانده

دفاع از اشرف غنی و يا عبدهللا، دفاع از جاسوسی، دفاع از جنايت و دفاع از وطنفروشی می محسوب می شد، اينک 

  .باشد

  

  

  

  


