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HALLOWEEN PARTY  

  شنامهينما -ن فراخوا  ا ي
   

  .حوالی شام : وقت 

  .ک جنگل دور افتاده واقع دنمارک يمی قرن ھژده دريقصرقد: جای 

  : ھا آدم

  م ساز يتي – ١

  ني گنس الد– ٢

   مدھوش – ٣

   خوا ب آلوده زاده – ۴

   ارواح سرگردان– ۵

   

  :ان صحنه يب

. ند يامی صادر نمايش پيگرھمفکران خويج ديمی گردھم آمده اند تا جھت فراخوان و تھين قصر قديارفقای انقالبی در

  ....ا ست ده يخواب) ھفت ( واری روی عدد ي ساعت کھن و بزرگ دۀعقرب

شتاز و انقالبی يگانه حزب پين ي ا– "ا. خ . د . ح "ھبران  ارواح معذ ب و سرگردان رۀ با اجاز –م ساز يتيق يرف 

د يد گستر مردم شھيد ساز و شھين حزب شھي سالگرد ا»نيسی و دو م«خواھم ی  م–در سراسر جھان و منطقه 

شه وران يدرد نخور اعم ا ز کارگران ، دھقانان و په ه پارچه و ب و توده ھای پارچءشگاه شما رفقايافغانستان را به پ

  .م يک عرض نماينان گدای تبر

  .ی ستان ا ز روی دنيا تا پيروزی نھائسوی امحای مجدد مردم افغانه ش بي به پ  --ن يق گنس الديرف

  !  ھورا! ھورا!ھورا) با ھم  ( ءرفقا
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ست ی مجلس کدام است ؟ اجنداي امروز چئیانم منظور ا ز گردھماخواھم بدی  من مء رفقاۀ با اجاز --ق مدھوش يرف

ار يد ؟؟ بسين جنگل متروک انتخاب کرده ايناک را دور ا ز شھر در بن قصر کھنه و ترسيو چرا مخصوصاً ا

ز شتر ايخورد می ترسم بيچشم مه ن قصر بي که در ھر قسمت ایمن حتا ا ز اھتزاز تار ھای عنکبوت. وھمناک است 

  . زم يودالئزم و فياليمپرغول ا

. د يک ھای ما بود گرفتار استير کالسيبانگيق شما ھنوز با ھمان امراض مزمن که گري رف  --ق خواب آلوده زاده يرف

شد که منظور امر  یبعداً معلوم م. ست و اجندا کدام يدانستند منظور چ یشدند نم یآنھا ھم وقتی گرد ھم جمع م

دانگی ين و تمنای جاويز ودکا و دادن شعار ھای آتشيا بلند کردن جام ھای لبرمشاور صاحب روس بوده و اجند

به مسخره گرفتن مقدسات و فرھنگ مردم و ساختن پالن جھت . ه بزرگ شمالی يدوستی افغان شوروی ھمسا

   چرا تمام ملت ؟  --ن يق گنس الديرف .نابودی تمام ملت 

 ۀمثابه مگر بعداً متوجه شدند که تمام ملت آنھا را ب. ن حزب بود  در اصل منظور نابودی دشمنا  --م ساز يتيق يرف

ن قوس سرخ ير ثور تمام ملت افغان را در بي به امر انقالب کببناءً .  دانند یگانه ، دشمن خود و خاک خود ميک بي

  ق ؟يد رفيمتوجه شد. ن کردند يتی ، ودرعمل ھم تا توانستند چني گۀعنی محو آنھا ا ز صحفيگرفتند 

ر با يخ. اد بود ين آرمان شان وقت کم و ملت زيدن ايافسوس که برای تحقق بخش. دم يفھم.  بلی   --ن يق گنس الديرف

   .ئیروزی نھايم الی پئيب نمايگان خود را تعقم کرد تا راه رفتيتعھد انقالبی ما تالش خواھ

  .ال من ماند ؤ مگر جواب س --ق مدھوش يرف

می و دور ين قصر قدي ا»م دنمارکيمق. ا . خ . د . ن ح ته کار و فعااليرفقای کم«ما  ھا جواب ش --م ساز يتيق يرف

ن ممکن است ارواح يپ نوي انقالبيون تۀدينخست به عق. ان جنگل بی مناسبت انتخاب نکرده اند يافتاده را در م

ک ي شان به ھدف مان نزدۀاني ھای داھئینجا حضور به ھم برسانند و مارا با رھنماي ما اۀسرگردان و در برزخ ماند

خاطر ه ن افغانھای عقب مانده را بيمن مخصوصاً ضرب مثل ا) گوشه نرسد آفت تنھا را: (ند يدو دگر گو. بسازند 

  ....د يم رسي ھم نخواھم و به گوشه ایيچشم آنھا ما آفت ھسته ب. ن خود ما باشد يقت بيوارونه گفتم که در حق

  !ھورا به شما. د يشتر ا ز ھر انقالب انقالبی تر استيشما ب. م ساز يتيق يد رفي استشما عقل کل) خنده  (   -- ءرفقا

ادم آمد که چگونه در زمان ي) محمد خان آفت ( ن ما يق انقالبی و آتشيد ا ز رفي آفت گفت  --ق خواب آلوده زاده يرف

شتر را در يشدند تا قصابی ھای ب ) ريگيپ( بعداً . ش آخ ناز شست. ال مردم لوگر زدند جان و مه ت شان آفت بيوال

  !...ن بر او يدرود آتش. ند يات دگر افغانستان دنبال نمايوال

تا معنای واقعی نابودی و بربادی ) ر يگي پ–آفت ( ق يری آرمان سترگ رفيگي به آرزوی پ  --ق خواب آلوده زاده يرف

  !مردم افغانستان

! در دامان خود پرورده است  ، رفقا  اد يآفت ھای خانمانسوز زن دست بال ھا و يا حزب ما از  --ن يق گنس الديرف

  ! ھورا !ھورا 

 ۀنابغ. د يک نابغه استي شما واقعاً .دئيل می نمايالجی و تحلق حي دق ل رايشما مسا! م ساز يتيق ي رف --ق مدھوش يرف

  .شرق 

ه دروازه ھای زندان ي شبۀ و رنگ باختز دروازه ھای بزرگا.  شود یدا مي در فضای تاالر پ ایرهيدفعتاً غبار ت(( 

شب پرک ھای چرمی در . ند يتارھای عنکبوت به اھتزاز می آ. شود یپلچرخی آواز ھای مدھش و دلخراش بلند م

ار يا جا رختی ھای سين يمخملۀ گان خود را از پرده ھای سرخ ا ز مود افتاديگان يشوند و  یارتفاع کم به پرواز م

ک سکوت ناشی يو فنيزکننده و چندش آور با انعکاس استرئ مشمۀخند. کشند  ینموده ضجه مزان يدر کنج و گوشه آو
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ز شش گوش و چھار ضلعی چوب ير ميق خواب آلوده زاده که زي رفۀصدای لرزند. دھد  یاز ترس را برش م

  . )) شود  یده ميصندل کھنه پنھان شده شن

  م ساز چی گپ شد ؟يتيق ي رف --خواب آلوده زاده 

ش يمگر جال. در جلسه حاضر شده ) تره کی صاحب ( ر ما ي مثلکه روح رابر کب! نترس برون شو  --م ساز يتي

  .شود  ینيد که چون غروب آفتاب حزب ما در کرانه ھای شب معلوم ميرا نمی ب دندان طالی شان

د در ينابغه گفت) کند  ی شروع به حرف زدن میھ و تون آواز نرم نرم روبائیأيبا ھمان لبخند ر (  --روح تره کی 

کبار دگر خودم را برای يم و ياينمی خواستم ب. د يراه انداخته اه  را ب ای مسخرهۀد گرچه جلسياد کرديواقع من را 

د يدر واقع با... ق را بدانم يمگر بازھم آمدم تا حقا. اسی مسخره بسازم يته مرکزی و بوروی سيارواح بزرگان کم

 حقارت و ۀی عقدادياسی بودم با مقداری زي سۀالت ساده و فھم ساديمامدار ساده با تحصم من در گذشته ھمان زيبگو

ت من ين کمبود شخصيارکانه با شم حساس اجنتوری ازيار زيشاگرد وفا دارم بس) ن يق اميرف( نی که يخود بزرگ ب

 یکرد خوش م یر را احتوا مباً دو سطيان تھی که تقرين دلخوش کن و ميسوء استفاده کرده من را با القاب و عناو

د که سالگرد يی رسئجاه حتا کار ب. د يه ھای چوکی ام را می بريرکی نرمک نرمک پايساخت و خود با ھمان ز

ل نمود يھفتاد و چند سالگی من را ھرچه باشکوه تر با می و معشوق و مطرب در کشور مردمان گرسنه و تشنه تجل

ن يخ با وجود خود ايکدام تاره دانستم چی وقت و ب ی ساده اصالً نمۀستا زاد رو که منِ یدر حال)  دندان نما ۀخند( 

   برای چی ؟ئین گردھمايست و اي موضوع چ .ميرذر بگيخ... با را خدشه دار ساخته ام يجھان ز

  "....و . ا . خ . د . ح "ته مرکزی يق نورمحمد تره کی منشی کمي رف  --م ساز يتي

  .د ئيکوتاه و مختصر بگو. د ي من پر نزنۀر کاله پوست کھنست دگر دي کاف -- روح تره کی 

در راه سعادت و « ".ا . خ . د . ح "د که يدان ی بزرگ خلق ھای زحمتکش افغانستان شما م"رابر"   --م ساز يتي

جاد ارزش ھای مادی و معنوی تا اشتباھات و لغزش ھای ينه ايری در زميت ھای چشمگيآزادی مردم افغانستان موفق

  »...  سال ٣٢مگر دوستان و دشمنان حزب در طول «د يتالش نمود و تپ. د ي نفس کش»ريمگچش

 ئیده درايد و در کنار ھمه دي خوب ھم ندارۀد چندان حافظياد لفاظ استيق شما بر عالوه که زي رف -- روح تره کی 

  .د ئيھوده و عشق به تباھی ھنوز با خود حمل می نماحزبی را با ھمان آرمان بي

  ای افغانستان ؟ي پرولتار"رابر"ق ي چگونه رف  --م ساز يتي

ز مملو از يد قبل از شروع جلسه ميرانگر ما بايد ساز و وين حزب شھيري اول به اساس رسم د --روح تره کی 

که  نير قبل ازايخه ادش بي. دن دارم ي وافر به نوشۀچون من شخصاً عالق. مخصوصاً ودکا. شراب ودکا باشد 

 انقالبی ۀ چھار خانه گکی داشتم که مدتی موزۀته مرکزی شوم در کارتيروزی برسد و من منشی کميبه پکودتای ما 

داشتم که اکثراً نداشتم از  یدرآن زمان اگر پول م) ن جھت پر زدن به کاله من بود ين ھم از شگرد ھای اميا( شد 

را در ھمان ) شرف کور  ( ۀاخته راه خانرآن چپنک را سر شانه اندي در غ .دم يودکا می خر) آکه ازبک(دکان 

وه بود که تمام ين شيم و با ھمير نمايگرفتم تا با قرض شراب پالستکی را به گلوی در گرفته سراز یش ميساحه پ

  .حزب نوشانوش ... ا نوش و خون نوش ياعضای حزب ما از خرد تا بزرگ ودکا نوش شدند بعداً در

  .دم يدن چپن و کاله پوست را فھميک پوشيتکتاسی و يوری سي حاال ت  --ن يگنس الد

  ) بل يبلک ل( آنھم . م يسکی می نوشين کشور ويا مگر ما در  --مدھوش 

نف و دگر اف و پف ھا تا يژنف ، اندره پف ، پازيق و برادر بزرگ ما بريف آنقدر زحمات رفي ح -- روح تره کی 

 ما اف و پف ۀده سالھا ھميچه فا. د ي عدول می کن حزبۀق ھای چپ رو از مرامنامه و اساسناميشما رف. خودم 
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ن راه پشته ياف ازآن ھمه کشته که دريصد ح. ه داری يالزم و سرماي بی امان باامپرۀش در راه مبارزيم که به پيکرد

ور ره خيد و با پناه آوردن بدان عمالً جيخته ايزم خون آشام آوياليدامان امپره م که چگونه بينيحاال می ب. م يساخت

ال يشتر سوسيون استعمار جھانی در مورد بدنام سازی بي تمام از تربئید و باز ھم با پررويداری شده ايستم سرمايس

آنچه بدی و خرابی ما و تمام . د يو در مورد اشتباھات و لغزش ھا گفت... ف يف و صد حيد حيزن یزم دم ميشون

ت رھبری أيم عمداً ، قصداً ، آگاھانه و به دستور ھيکرد در حق افغانستان و مردم آن ".ا . خ . د . ح "اعضای 

د ؟ آنھا ما را يشما مردم را چی فکر کرده ا. م نمی شود ين حرفھای بی معنای شما ترمي که با ا کشور شوراھا بوده

ک م با گوشت ، پوست و استخوان خود دريی را که بر آنھا نازل نموده ائبت ھا و بدبختی ھايخوب می شناسند و مص

  . کرده اند 

عدم حضور فعال و رسمی حزب در دستگاه « بزرگ "رابر"ق سترگ و ي مگر بازھم رف --خواب آلوده زاده 

  .عه و کمبود است يک ضاياسی امروز ي  و آشفته بازار س»دولت

ی ، ای ن ، شھنواز تنی ، گالب زوی ، اعضای فعال و علنی سی ، آيتکار اميجالب است که باند جنا«  --ن يگنس الد

  .ست به اعمال ما قضاوت می کنند يت اسالمی و طالب ھای فاشيو آی ، اس ، آی ، احزاب بدنام اسالمی ، جمع

نسل ماھی خطا : ( ند يگو) درموج و قطره فرقی نمی توان بست (  آنھا رنگ بازی می کنند ورنه  -- روح تره کی 

   ) ئیاين

رق ، پرواز نامنظم خفاش ھا ، آواز ترسناک دندانھای ساختگی تره  صدای رعد و ب ره تر شدهين ھنگام فضا تيادر((

ن از روح سوراخ ي امظ هللايصدای حف. زی مخمل سرخ مخفی نمود ير رو ميد را عاجل به زي مرحوم فقۀکی آن مرد

  )) و خون آلودش چون انعکاس صدای خمپاره ھا در کوھستان بلند شد سوراخ

  .ت ي گم کرده شخصۀديدوران رسه ن نو بيا .  رافیرمرد خين پي کجاست ا  --ن يروح ام

  ))کند  یزی مير روميبا انگشت اشاره به ز ((   --مدھوش 

  !دئيايرون بي ب!د از پناھگاهي خارج شو  --ن يروح ام

  ....ده دم انفالب شکوھمند ثور و يندان سپن قوميق امي درود بر شما رف -- روح تره کی 

مثل . ات يھمه اش چت. دم يھمه گپ ھا را شن. د يکن یسن فکر ميورئ خود را ت.د يار گپ نزني بس --ن يروح ام

  )دل کاسترو يف( ق يصحبت ات با رف

  ن ؟يق اميه رفي چگونه بود آن قض  --خواب آلوده زاده  

  روزگار چگونه و باۀن اعجوبيخواست بداند ا یق کاسترو مي رف،)کوبا ( ن مردک در ي در مالقات با ا  --ن يروح ام

اتی با مسلط ور نامتجانس از نظر طبقک کشيمات اراضی را در ين و تقسي زمألۀن توانسته است حل مسيکدام دکتور

. د ياده نمايودالی ، بورژوازی و خرده بورژوازی و حتا برده داری پئمه فيودالی و نئتی ، فيستم ارباب رعيبودن س

  ؟د چی درو کرديرمرد کشت ناکرده می فھمين پيمگر ا. بود م شده يال نمود منتظر جواب علماً تنظؤق سيوقتی ان رف

  ر چی درو کردند ؟ي نخ))ھمه با ھم ( (  -- ءرفقا

ن يکه با ا) م ياد داشتيما چالشه : ( ک کلمه جواب داد ي ساختگی در ۀن روح خفه شده با ھمان خندي ا  --ن يروح ام

ن عوضی بازھم يدانستم که ا یاگر من م... د ي گردونال اول ، دوم و سوميحرفش کالً باعث خجالت تمام انترنس

  .جای بالشت دوشک را به دھانش فرو می بردم ه سروکله می جنباند ب

  .ما گفتند بی مورد بوده ه ی را که بئعنی ھمه حرفھاي   --مدھوش 
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 در دستگاه ".ا  . خ. د . ح "در مورد عدم حضور فعال «ار با مورد ھم بوده مثالً ياتفاقاً بس. ر ي نخ  --ن يروح ام

ن مردم افغانستان جا و يپ ما دگر دربيست ھای تيکمون. نی مانده باشد يم که برای کس بي ما کاری نکرد»دولت

  .اعتباری ندارند 

که با انشعابات در حزب توسط جواسس «د ين شما بوديگستاخی معاف ا. ده دم يندان سپق قوميد رفي ببخش  --م ساز يتي

   »دين شدير و خونيداد ھای اجتناب ناپزينب حوادث و رودن آن به جايو کشان

  .ق يد رفئيگو ی شما درست م -- روح تره کی 

اری در ين بازی از خود اختياده ھای اي گذشته از آن ما پ .ه بازی شطرنج بود ياست ما با مردم شبي س  --ن يروح ام

اما اگر ... ا و رفقای مشاور صورت می گرفت ھمه به اساس فرمان و دستور ارباب ما کشور شوراھ. م يبازی نداشت

ون يليده ال من و دوميافغانستان خون چکان ا. ن بازی عالقه داشتم ياد به ايم زيطور مشخص بگوه در مورد خودم ب

  .دم يکش یغ مينگذاشتند واگر نه مرغ و ماھی را درافغانستان از ت. نفوس برای زمامداری من کافی بود 

، ليداد نان ، خانه ، لباس ، صحت ، تحص یوقتی حزب شعار م«د ين ھم کرديق مثلکه چنيد رفي ببخش  --ن يگنس الد

  .د يد و آلوده با خون ساختيديد ھمه را با مرمی و دار جامه عمل پوشانيم که شما چی کرديدي ما د»شغل

  .... بود آن روز ھا و آن صحنه ھا ئی چی تماشا -- روح تره کی 

  د ؟يعنی خوب کردي  --خواب آلوده زاده 

  ق ؟يد رفيکن یشما چی فکر م.  بلی   --ن يروح ام

  . تپ وتالش ما ھم برای دنباله روی تز ھای شماست رفقای انقالبی  --خواب آلوده زاده 

   .ئی کودتا،انقالبی نی. م ين خود استي ب -- روح تره کی 

اگر از جنجال محکمه و دادگاه . ده استند زن)  سروری اسد هللا( ق يھنوز رف. د ي دوباره خفه شو  --ن يروح ام

 ھزار ھا افغان دگر توته توته ۀگونه دست ھای مبتکر او می گذارم تا به ترا ب. شوند  ین ميقيخالص شوند که به 

  .ر بلدوزر کند يا زنده زنده زي. د ينما

 گی رنگ ھمه از شدت ترس دهين اثنا آنگونه سروصدای وحشتناک و ترس آور فضا را احتوا نمود که حتا پريادر((

از عقب تار ھای .  تاالر نظر دوختند ۀده به گوشيده و ھراسيھمه لرز. شد  یده ميوضاحت ده کی بيدر ھمان تار

  ))دي ببرک کارمل ظاھر گرد ن که حاال دگر از آن قطرات خون جاری بود روحيعنکبوت و پرده ھای مخمل

ح "ل ياستمدار بی بديسه و سيت رأيصدرھ) ببرک کارمل ( ق يرای رفن بيک ھورای آتشي ! به پاء رفقا --م ساز يتي

   ".ا . خ . د . 

  ! ھورا! ھورا! ھورا)) ھمه با ھم ( (  -- ءرفقا

ز پرتاب نموده و با ي رنگ خود را روی مئیتر طالي از ھمان دور قطی سگرت ال ام و الءروح کارمل بی اعتنا((

ده گانش آنقدر يد. خکوب ماند ين خصمانه ميق امينظر گذشتانده به روح رفق انقالبی ھمه را از يد نقادانه و عميد

 تکان خورده ۀن لرزين چون زميام. ن فوران نمود يشتر از سوراخ ھای روح اميترسناک بود که خون با فشار ب

  ))ديپرس

  د ؟يق کارمل تنھا آمده اي رف  --ن يروح ام

  ست ؟ي منظور تان چ  --روح کارمل 

  ستند ؟يمنظور قشون معدود سرخ با شما ن   --ن يروح ام

  .رو ھای حافظ صلح اتحاد شوروی است ي منظور شان ن  --مدھوش 
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  .ت آن قشون پی برده اند يد ملت به ماھيدان یاگر شما نم. د ي لطفاً با کلمات بازی نکن  --روح کارمل 

با زنان و حضور آنھا در تمام عرصه حق مساوی مردان . ت ھا و اقوام يتساوی حقوق ھمه مل«عنی ي   --ن يگنس الد

  د ھمه بازی با کلمات بوده ؟يفرمود یق بزرگ مي که شما رف»ھای زندگی

شتاز يا حزب پي ".ا . خ . د . ح "است يس. د يک نمايال ھای ژورنالستؤ خوش ندارم کسی از من س  --روح کارمل 

ب غرق يد که تا خرخره در دروغ و فريچي ھا پن کلمات و شعارين آنقدر به امر مسند باال خود را با ايطراز نو

  .د يگرد

  ....عنی ي   --ن يگنس الد

شه ھا يجاد ملي و اءايم و توسط احيجان ھم انداخته ت ھا و اقوام آنھا را بيعنی بجای تساوی حقوق ملي  --روح کارمل 

ش ھفت يم که رويآشی پخت( ما . م يگر ساختيکی را دشمن ديت يشه ، لومپن و بی مسؤوليو شبه نظامی ھای فاقد اند

  .د که ھنوز ھم ھمان استخوان شکنی ھا ادامه دارد ينيو می ب) انگشت روغن بود 

  ق کارمل چی ؟ي و در مورد تساوی حقوق مرد ھا با زن ھا رف --خواب آلوده زاده 

 ۀتيتوري از زحمتکشان برای نشاندادن دموکراسی وي کدام تساوی ؟ کدام حقوق ؟ حزب خونر -- روح کارمل 

الزم خون آشام و ارتجاع يخواست جلو سبوتاژ امپر یان تھی ميشکش نمودن شعار ھای ميا ، حزب با پيپرولتار

دست حزب طور مشخص در ه کتاتوری بيته و ديتوريد که اوالً ايمگر درعمل شما خود شاھد بود. رد يمنطقه را بگ

ق يم که خدمات رفيا بزندان انداختيم يم ، بدار زديران کردرباي ما ھرآنکه را مرد بود تدوم . و رفقای حزبی بود 

 ۀتين مدال از طرف کميشان به اخذ چندير بوده چنانچه اينه قابل تقدين زمياوقت در) س خاد يئر( ب يداکتر نج

ل ي نا".بی . جی . کی "  زيژه سازمان ھراس انگيوه ر شورا ھا بياسی و کشور کبيمرکزی حزب و بوروی س

  ....م يند و در قسمت زنان چی بگوده ايگرد

 جلب و ءاشی رفقايه ، جوانان و زنان برای رفع خستگی و عي آنھا را اجباراً در سازمان ھای اول -- روح تره کی 

ل شان مساوی يا فاميانکار خود . م يکوبی وادار نموديا جبراً در چھار راھی ھا آنھا را به رقص و پايب نموده و ذج

  .رباران يتا يبود با زندان 

  .زنی  یاد گپ مي ز  --ن يروح ام

ی را سازماندھی ت دگريه نموده جنائ توط".ای . آی . سی "  خواھی به امر ین باز ميق امي رف  --روح کارمل 

  ؟کنی

را به گردن من می  انت ھای تانيد که بار ھمه گناه ھا و خيافتي شما گردن دبل تر از گردن من ن  --ن يروح ام

  د ؟ي استد پس شما کهيدان ی م".ای . آی . سی "ر من را جاسوس د ؟ اگيانداز

  .د يد و اسرار مگو را افشاء مسازيم لطفاً گذشت انقالبی داشته باشيکن ی از شما خواھش مء ما رفقا  --م ساز يتي

  .ال دارم ؤک سي رفقای بزرگ و سترگ من   --مدھوش 

  .د ئي بفرما  --روح کارمل 

مگر از کشتار ھا و . شود  ین نام برده ميپ نويات حزب ما حزب انقالبی سرخ تيز جناوسته ايچرا پ«   --مدھوش 

ه ھای مادی و معنوی آن توسط احزاب اسالمی نام يرانی تمام افغانستان و چپاول سرمايقتل ھای دسته جمعی و و

ات يعتراف به جناه ھای شرق و غرب اي ھمساۀ ساختین احزاب و طالب ھايجای تأسف است که ا. برده نمی شود 

  »ند و از ملت معذرت نمی خواھنديخود نمی نما
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که آنھا ھم برادران ھم  ین کنند ؟ در حاليم که آنھا چنيا معذرت خواسته ايم ي مگر ما اعتراف کرده ا --روح کارمل 

  ....ما ير صدا و سييتن ما استند منتھا با تغ

 ۀير چتر حمايکدرھای حزب ما ھم اکنون مصون ز. ق کارمل يد رفي فرمود- معقول-"مقول"  --روح تره کی 

 ئیده درايس شده اند و با ديرخواھی ندارند قصه نوذه از آنھا بر عالوه که اعتراف و عيزم و اقمار آن و تغذياليامپر

  .م يم از شرم زرد روی می شويی که ندارئ ما حتا در گور ھا ند کهي اعمال عمدی ما را اشتباه قلمداد می نماۀھم

 ید چی ميده ايا گنجانيده شده ي گنجان".ا . خ . د . ح " ۀ که در مرامنامألهن مسيرامون اي مگر پ  --واب آلوده زاده خ

  .د ئيگو

   ؟أله کدام مس  --روح کارمل 

رو ھای مترقی ، ي متحد ملی و اشتراک تمام نۀک متشکل از جبھيجاد حکومت ملی دموکراتيا«   --خواب آلوده زاده 

  .... و »ن ، اھل حرفه ، خرده بورژوازی و بورژوازی ملیيطنپرست ، کارگران ، دھقانان ، منوردموکرات ، و

ی که ئن نام ھايما از کی تا می را با ا... سازی ؟  یا ما را مسخره ميق تو خودت مسخره استی ي رف  --ن يروح ام

  . و خلص کیي. م يخ سپرديم و ھمه را به گورستان تاريکنی زنده نماند یاد ميخودت 

  . حل شد أله مس   ! بلی–روح تره کی 

شمع ھا . د يز باژگون گرديشمعدان ھای روی م. راه افتاد ه وفان بط. دن گرفت يدی وزين وقت تند باد شديادر((

د نموده و با بالھا و يشتر توليک ترس بيخفاش ھا با صدا ھای وحشتناک پرواز شان در فضای تار. خاموش شدند 

ال خون از گوشه ھای آن به سطح اتاق يپرده ھا به اھتزاز آمده و س. زدند  ی مء به سروروی رفقاچنگال ھای خود

ن انداز يوضاحت ساختگی بودن آن محسوس بود طنه ی که بئکی وھمناک صدايدر آن ظلمت و تار. جاری شد 

  ))مي الرحمن الرحبسم هللا. د يگرد

  .ست ب ايق داکتر صاحب نجين صدای رفي ا  --م ساز يتي

طرف پاشنه ھای ه ع گرم و چسپناک بيکنم که کدام ما یمن احساس م. ق داکتر صاحب را بگذاري رف  --ن يگنس الد

  .رود  یم باال ميپا

  .م يکن ی ما ھم احساس م)) باھم ( (  -- ءرفقا

را با  آن . گردد یع گرم و چسپناک تر ميدستش از ما. رساند  یکی به پای ميدستش را در آن تار((  --م ساز يتي

. د يمشوش نشو. م يان آن استاده اين خون است که ما مي اءرفقا: د يگو ی و م))دينماينوک زبان مزه نموده بوی م

  .د يزود شمع ھا را روشن کن

 ۀه روشن آن چھريکند که در پرتو سا یز است روشن ميق کارمل که روی ميتر رفي شمع ھا را با الءکی از رفقاي((

  ))شود یار ترسناک معلوم ميب بسيداکتر نج

ن سردمدار حزب ين و آخريب چھارميق داکتر نجير مقدم به رفيخ. بار دگر ھمه به پا  کي ء رفقا  --مدھوش 

  !قيق و خلين فرزند صدين به ايدرود آتش. گان خون تشن

  ! ھورا! ھورا!ھورا) باھم  (   --رفقا 

  .زنده ھای ما مرگ بر .  زنده باد مرده ھای ما  --خواب آلوده زاده 

  ن چه نوع شعار مسخره است ؟ي ا  --ب يروح نج

  .ب يق نجي تکاملی است رفۀن و مرحلين شعار ظفر نمون طراز نوي ا --خواب آلوده زاده 

  ست ؟يق موقف حزبی شما چي رف  --ب يروح نج
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  .ب يق نجي درست متوجه نشدم رف --خواب آلوده زاده 

 پرورشی ، آموزشی ، ست که خودت عضويمطلب داکتر صاحب ا)  کنج لب ۀباھمان خند (  --روح تره کی 

  .د يکی استيشی ، فروپاشی کدام يشی ، فرماي، رھاشیينما

  .شی استند يشی ، آرامشی و نماي رھا او عضو  --م ساز يتي

 اليزندگی با پول سوس. ش يش و آرامش در فضای دور از دغدغه و تشويرھا. زدم  ی حدس م  --ب يروح نج

شما قابل انتقاد ... شی را بار آورد يد ھمچو اعضای نمايه در کنار ساغر و ساقی بايممالک طرفدار زور و سرما

  ....ق يد رفياست

  .د يبا اتکاء روی اصل انتقاد و انتقاد از خود شما سراپای مورد انتقاد قرار دار. ب يق نجي رف  --ن يروح ام

   چرا ؟  --ب يروح نج

 با کدام  .د خاطر نشان بسازم که از کجا شروع کردم ياد گزاران حزب بايکی از بنيبه صفت  من  --روح تره کی 

  .د ي کردوباالخره شما با حزب چه. د يدست شما رسه ثار و خون فشانی ھا حزب را به کجا رساندم تا بيا

  .ق تره کی يد رفياد می بودين جھان بی بنيا کاش اصالً در  --روح کارمل 

چندان دوست اتحاد مت قشون معلوم نه معدود کشور نيبا ھز. کردم  ی مد چهيد من باي آرزو داشت  --ب يروح نج

  .ده روی دست من ماند با ھفت شاخ و ھشت ُد م ي ماجراجو و شار،ون بازي فرکس،ميتيک حزب ي. شوروی 

ق ين ، رفي امق عبدهللايفن حزبی ، حرامزاده ھای کی ، گی ، بی ؟ کجاست رن ، فعاالي کجاست مستنطق  --ن يروح ام

  ون باز بوده اند ؟يکی ھا ماجراجو و فرکس. شنوم  ی مق اسد هللا سروری ؟ ای من چهيم شادان ، رفيکر

 ۀمن وقتی خودم را در حلق. اشراف زاده ھای پرچم افراز.  خلقی ھای باده نوش و بروت سوار  --ب يروح نج

ن پنجابی و يآی با ساز و برگ نظامی و مشاور. اس .  آی   افتهي شيده و آرايش ديدم وقتی برادران آزمايمحاصره د

ادی برای نجات حزب يک ھا و ابتکارات زيعرب از سرحدات شرقی گذشتند در حالت تعرض و دفاع دست به تکت

  .مگر افسوس . ض زدم يمر

  ب ؟يق نجيد رفي مثالً چی کرد -- روح تره کی 

ر نام حزب به حزب وطن ، ييع پدر وطن ، تغيجاد جبھه وسيی ، ا اعالن وحدت ملی ، عفو عموم  --ب يروح نج

ۀ هللا دوباره در آخر نام اسی ، گذاشتن کلمي سۀطرف به صحنير حزبی و بينام غه آوردن اعضای مخفی حزب ب

مگر . ره يم قدرت و غين در خطابه ھا ، فراخوان برای آشتی ملی و تقسآات قريآث و ي، خواندن اوراد ، احادخود

الی ، جنرال نبی يق محمود بريوقتی رف.  موشکاف جھان پنھان نماند ۀديامد و از ديکار نه چ چال و چالش بيھ

گر رفقای يل ، مزدک ، و ديق وکيق برادر دوستم ، رفيل ، سترجنرال رفيس بی بديمی قصه پرداز و داستان نويعظ

ن و ييل السراج را به مقر قومانده حزب شان تع تبانی و زد و بند جب ه ، سازش ،ئن با توطينمک فراموش و پله ب

  .دامان ملل متحد پناه بردم ه د بيبدادم نرس) ار يحکمت( ر چون راه فرار بسته شد و يمن ناگز. انتخاب کردند 

ل يد و پای برادر مرا دخيرمسؤوالنه صحبت نکنيغ. د يب لطفاً متوجه حرف زدن تان باشيق نجي رف  --روح کارمل 

  .د يا نمانديد که دگر جای برای خود در دنينی نموديا با جبن و ترس آنقدرعقب نششم. د يمساز

م نخورد جز ھمان ددره چ کس بيھ) از کس کس باشی از خار خس : ( نگفته اند که .  معلومدار   --ب يروح نج

  .برادر بدم که تا سر دار بامن رفت 

  ) کشته شدی زار  را کشتی تاای کشته که (  : و گفته اند   --ن يگنس الد
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استند که . ا . خ . د .  ح  ب کننده ھای مشیيآنھا ھمه دنباله رو ھا و تعق. ب يق نجيناراحت مباش رف  -- ن يروح ام

  .ده اند يانه و معتدل در دستگاه دولت جای گرفته اند و تا پارلمان خزينام چپ و راست ، مه ب

  .زم يپارلمانتار. ا از پارلمان آغاز کرد ر روش مبارزه رييد با تغيبا.  بلی   --روح کارمل 

ق در آن تاالر لت و کوب يآنقدر رف.  پارلمانی اش ۀق کارمل و مبارزي وکالت رفۀدور. ادم است يه  ب  --مدھوش  

  .ک بی آب شده بودند يشدند که نزد

   زهيزه بلکه صد نين نه دو  زهيک نيشته نه ذرا آب از سرمان گيز. م شد ي ماھرگز بی آب نخواھ -- روح تره کی 

ھم به . م ھم به مردم آن يھم به افغانستان بد کرد. با بدنامی ، بدکاری ، و بدرفتاری . م يتاکھکشان غرق است

خود ھم به خانواده ه ھم ب. ای جھان يم ھم به پرولتاريونال بد کرديھم به انترناس. ننزم يم ھم به ليزم بد کرديمارکس

  .م يخود بد کرد

  د کرد ؟ي باد چهئيلطفاً بگو. د ي بس کنء رفقا  --م ساز يتي

  .تمرکز نمود ) د کرد يچی نبا( د روی يط باين شرايامگر در) ننيق ليرف( دان ي اثر جاو --خواب آلوده زاده 

  .ن کتابی وجود ندارد يکنم چن ید کرد ؟ فکر مي چی نبا -- روح تره کی 

می يری صاحب و عظيدو مرتبه ئی غوربندی صاحب ، پنجشون يد از رفقای محترم و انقالبي با  --ن يگنس الد

  .را ضرورت مبرم است يز. سند ين کتابی بنويصاحب تقاضا گردد تا چن

  ست ؟يد و منظور چيخواھ ی مده نشد شما چهي باالخره فھم  --ب يروح نج

 ۀتيما کم.  و اشتقاق اق ، انفاقيگان اشتدران و کار کشتي ل، رابران! ارواح محترم ، سترگ و بزرگ  --م ساز يتي

ن فراخوان با اعتراض خطاب به تمام اعضای اصلی ، بدلی و کاپی يام دنمارک دري مق .ا . خ . د .  ح  فعال کار

. م که دگر بس استيئنما یاد ميده اند فريا رسيده يده ، جھيده ، لميده ، خميا که خزيسلف و خلف شما در ھر کجای دن

 برای تحقق آرمان ھای ءارده سال سکوت و چھار سال تقاضا و تالش رفقاچھ«ن سکوت سنگواره يبس است ا

دن انسان جامعه مان به قلل ي آبادی کشورما افغانستان و رس،مقدس انسانی حزب ما که ھمانا آزادی و سعادت مردم

  .جه برسد يد به نتي با»ت استيشامخ انسان

کشور باز ه ان رسالتمند دوباره بيران وطنپرست و فرھنگ روشنفکۀد آنروزی که ھميو به ام«   --خواب آلوده زاده 

 پرچم آزادی زحمتکشان افغانستان بار  ،دهيان بخشين غارتگران جھان و شب پرستان خفاش پايگردند و به عمر ننگ

  »ديای پرتپش در اھتزاز در آير و قلب آسيانای کبي در مھد آرهشيدگر و برای ھم

  .ب يق نجيم رفيخواھ ی منست منظور و آنچه ماي ا  --مدھوش 

ن ي دگر آن انسجام و دسپل -اول . ھوده است ۀ حرفھای تان بيتان نقش برآب و ھم  کار ھای ۀ ھم --ب يروح نج

. ن شما وجود ندارد ي در بئیست و قدرت رھبری و کار آين نيرات کشور شوراھا وجود داشت در بيحزبی که از خ

زم و اقمار آن ياليوار امپري دۀيم و مخفی شدن با نام ھای مختلف در سا ھژده سال سکوت ناشی از ترس و شر–دوم 

ل يف( د يکار که شديب. د يل نموده که جزخواب کنجاره و پنبه دانه دلخوشی دگری نداريشما را به عناصر حراف تبد

رو بطرف ((  . د يھد یف افغانستان قرار مين مردم شرير و توھيشتر مورد تحقيو ما را ب) کند ياد ھندوستان ميتان 

  ن ؟يق اميگم رفيبد م)) ن يروح ام

 آرمان –سوم . کنم  یمن اضافه م. ر است يجواب ھا مدلل و فاکت ھا انکار ناپز. ب يق نجيرف. ر ي نخ  --ن يروح ام

تکاران يوجود آوردن بال ھای دگر ازنوع جناه  ب،اری برای نسل کشیذمقدس و ملوث حزب ما ھمان اساس گ

  وست يلبی بود که به تحقق پجھادی و طا
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د و از يال پرداز استيک خيت انقالبی شما فقط و فقط يد و نه خاصيق شما اصالً نه بوی انقالبی داري رف–چھارم 

کجای توسط يت را يآزادی ، سعادت ، آبادی و انسان. ا . خ . د .  ح  قت ھمان است کهيحق. دور ه قت بيدرک حق

لطفاً از خواب . بگور سپرد و عمالً نابود ساخت   ،ون بی حساب سرخ به افغانستانم قشيقدرت نظامی و تجاوز مستق

  ق کارمل ؟يکنم رف یبد عرض م)) طرف روح کارمل ه رو ب. (( لوده زاده آق خواب يد رفيدار شويب

 بی ۀياني ب به ارتباط قسمت دوم–پنجم . م يد اضافه نماي باء رفقاۀو با اجاز. ن يق اميرف. ر ي نخ -- روح کارمل 

د روشنفکران يد می گفتيعنی باي. ارم ذگيمه ميک گيان حرف ھای تان يمن م. ق خواب آلوده زاده يمحتوای رف

ه ياست ھای استبدادی و تک حزبی ھمسايز ما و سيان غالم منش وابسته به ما ، حزب خونريوطنفروش و فرھنگ

ن يم شما حق ايجای گذاشته اه قت با شرمساری که ما بيقا در حيد ويوجه اجازه ندار چيشما به ھ . بزرگ شمالی ما 

د تا ئيان رسالتمند دعوت نمايب افغانستان اعم از روشنفکران وطن پرست و فرھنگي مردم نجۀد که از عامي ندار را

ی  کد خدا–احمقی باشد که خود را گم کند : ( ند يگو یدانند که چکار کنند م یآنھا خود م. کشور شان برگردند ه ب

ن که درقالب يار ازيغ. دين نام و نشان در آنجا جای داريجانم نه آن وطن ازآن شماست و نه شما با ا) خانه مردم کند 

ن کرده اند  يده از دست ما چنيچنانچه زرنگان آب نوش. د يار جا بزنيبالباس دگر و با زبان دگر خود را در آن د. دگر 

 یو ملت شما را زود م) شناسم  ی من از طرز خرامت م–پوش ي جامه مبه ھر رنگی که خواھی: ( گرچه گفته اند 

ق تره کی صاحب روح يد رفئيفرما ی م شما چه))طرف روح تره کیه رو ب((. شود  یه نميگ تان سيشناسند و د

  انه ؟يک و مي شرق دور ، نزدۀ  استاد بزرگ و نابغ،حزب

اعضای بوروی ، منشی ھا، مرکزیۀتي رفقای انقالبی کمۀاز من با اج))بندهيبا ھمان لبخند فر((  --روح تره کی 

ن شما ھم يق گنس الدي رف–ششم . م يخواھم اضافه نما ی م .ا . خ . د .  ح  گر عطا ومتاع ، دراز و کوتاهياسی و ديس

ه ش بيعنی به پي. د ساز ما بوده است يد که آن عبارت از مرام وسرخط حزب شھيقت را فراموش کرده ايک حقي

ه ر بيانای کبيد و شرط آريا فروش بدون قيمستعمره سازی و  سوی ه ش بيبه پ. ی امحأ و نابودی تمام افغانستان سو

ن کشور آزادگان يه و تفرقه آموخت تا ايه ، تھيه ، تعبيذه بزرگ ما اتحاد شوروی که ما را تغي شما برای ھمساۀگفت

در آنصورت حزب ما به چھار مرام . االت خود بسازدياز امرقند و بخارا خش مانند سين ھزار ساله تاريرا باچند

دن ما ي رس–دو . ت مردم افغانستان و آمادگی برای غالمی و خود فروشی يد تربي تجد–ک ي. د يرس یعمده م

ورده آ بر–چھار . کا يزم خون آشام امريالي دور شدن از دسترس امپر  -سه . گان به زن و شراب ودکا به به تشن

خ ھا آب ين غرب و شرق يحاال ب. د يد باشيد نا اميمگر شما نبا. اما صد افسوس که نشد . لی نعمت مان شدن مرام و

د خاطر يو با. کند یکا چه فرق مياگر شوروی نشد امر. دا نموده اند يت پيت و خاصيک ماھيده و ھر دو شان يگرد

ادی ما يمال و اععنی ي. د از خود ما استند يدی را که شما شب پرست ، خفاش و غارتگر نام برئنشان بسازم ھمان ھا

  . باشند يران مشی حزب مقدس ما ميگيا پيدنباله روان و . م يکنند که ما کرد یر لباس ھمان کار را ميياستند که در تغ

ن ،  و با محتوای آزادی ، زحمتکشا  منزه د و واژه ھای پاک ،ئيد با کلمات بازی نماي و شما اجازه ندار  --ن يروح ام

شما جز خود فروخته ھای پرروی ، . د ين کنيا و افغانستان را با دھن ھرزه و ملوث تان توھيانا ، قلب آسيمھد آر

. د ين ما را خجالت ندھيشتر از ايد و بيبھتر است دم فرو بند. د يستيگری نيز ديلفاظ ، نشخوارگر و بی مقدار چ

  ....مرگ بر تمام ما 

غ و بغ خفاش ھا بلند ي که ج ایگونهبه . کوبد  یز ميخاسته با مشت ھرچه محکم تر به ماد بري با فر(( --م ساز يتي

د ارواح يد گم شويبرو: د يگو ی او م))لرزند یند و ارواح سرگردان رھبران مي دروازه ھا به صدا می آ دهيکرد

  .د يارذکار مان بگه مارا ب. جھنمی 
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  م ؟ي به کجا برو -- روح تره کی 

  .دانم  یجھنم به بھشت چه م به   --مدھوش 

خ يانت نموده و آنھا را بدنام تاريرا به رفقای بزرگ که آنجا استند خيز. دھند  ی به جھنم ما را راه نم  --ن يروح ام

  . م يده نداريو به بھشت خو ما عق. م يساخته ا

  .تان د پس به گوري برو  --ن يگنس الد

  ....م نه گور يم نه برای خود کور مانديی که کردئاھکار ھابا آن ش. م ي ما اصالً گور ندار  --ن يروح ام

دست ه  جھانی بئۀخاطر قدرت و توطه که ب نيد بعد از ايدان یست شما ھمه مي حاجت به توضح ن --روح تره کی 

اً با را با کثافت آلودند بعد اول آن.  آمد دم باالی گور من در قول آبچکان چهيشاگرد وفا دارم توسط بالشت ھالک گرد

  .پترول آتش زدند 

 که  ایگونهه م کردند بداً سوراخ سوراخاول زھرم دادند بع. دست بادار و حامی خود کشته شدم ه  من ب  --ن يروح ام

عنی من اصالً ي. م ھم گم شد آخر نعشدر . شد  یاست جمھوری معلوم ميک و قصر ري تاج بۀاز سوراخ ھای بدنم تپ

  .گور ندارم 

. ۀ سرطانی بودمک غديگرچه خودم . ثه در اسارت و حقارت مردم ي سرطانی و تومور خبۀ با غد من  --روح کارمل 

  .من ھم گور ندارم . کار من از گور برون و دور انداخته شد يبعداً جسد زار و ب

 .ن ھالک ساختند يمن را ھم با حقارت و توھ. داند و مثل آفتاب روشن است  ی من را جھان مۀي قض --ب يروح نج

زم بدار يست آنھا تنھا من را با برادر بی ھمه چيمگر مھم ن. من ھم گور ندارم . ز کردند يو در سر بازار حلق آو

ز نموده ي ھا ھزار افغان را حلق آودهبه ) خاد ( است خود در يکه من در دوران ر یدند و بی گور ساختند در حاليکش

اوت و قصابی خودت در مقابل خودفروخته ھای بی وجدان قس! ب يق نجي رف–روح کارمل .  گور کردم ه و زنده ب

ف يرانی خود کثي آزادی به دستور باداران پاکستانی و ایگری که بعد ازما با شئونات مردم ، شرافت خاک و بھايد

انت و ياه شده از خي که روی س، آنھا با کارھای شان روی خودت چهچ است ين بازيھا را روا خواھند داشت ھيتر

ق اشرف زاده ، شما يد رفيکن یشه سپوتاژ مي شما ھم–روح تره کی . د خواھند ساخت ي سفدِ يت ھمه ای مارا  سفيجنا

  ل تر از ما خواھند بود ؟ يد که بی بديزن یاز کدام وطنفروش ھا حرف م

ار يتادی بسزنم که با اس یی حرف مئز خودرا ببند ناظر آقای زابلی ، من از چند مالين آمي زبان توھ–روح کارمل 

نام ه کنم که ب یاد ميی ئا وواک غنودند ، ازآنھاي کابل فرار کردند و درآغوش آی ، سی ، آی پوھنتوناستادانه از 

ارگر جھانخوار ، بلی ، برای ن استعميکا ايدن ھدف ھای امريدند برای تحقق بخشيجھاد ُمھره ھای بی مقداری گرد

ک ينام جھاد ه ون ھا افغان بيلي که با استفاده از احساس پاک میئدن قشون متجاوز شوروی ، آنھاين کشبه لج

  . خ کھن و آزادی پر افتخاری را برباد خواھند کرد  ين بزرگ ، تاريسرزم

شتاز ما به يکه ما و حزب پ یزنی ، درحال یخ و آزادی حرف مي از وطن ، تارئیده دراي با چه د–روح تره کی 

  . م يوی ھمه را نابود کردمک برنامه ھای برادربزرگ خود شورک

مچه مالھا ، ين آن مالھا و نيد که دربيگر حوصله موصله نمانده ، متوجه باشي بس ، بس ، د–ن يروح ام

ش دراز ومغزکوچک آن ي من ھم شرف حضور دارند ، به رۀنرنماھا ، اودورزاديسورنما ھا ، داکترنماھا وانجيپروف

  . د يارذ جابر احترام بگۀستمبار
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ر و رفقای شوروی نمی بود ، درھمان يزنی که اگر سفارش خودت لُملی وزي درمورد کسی حرف م–ب يروح نج

ش يک اندين بی خرد ، تاريکردم ، تا ا یربارانش مير ، درھمان کشتارگاه پلچرخی تي برگشت ناپزیصبح دم کودتا

  . برد  یگور مه ران کردن کابل را بيال ويخ

   .... گنگه شو ، ورنه –ن يروح ام

ادآورشوم که در ساختار دولت دست نشانده چپنکی يخواھم  ید ، ميشت انقالبی داشته باشذگ ! ء رفقا–روح تره کی 

م به امر تمام يا بھتراست بگوي ما سھم داشته و حضور دارند ، آنھا به دستور شرق وغرب ، ۀاودرزاده ھای ھم

ق گالب يند ، مثل رفينما یش ھم ازمنافع ما دفاع مدوه سازمان ھای جاسوسی جھان آنجا النه کرده اند و دوش ب

اف ، يگر درکنار برادر مجددی ، برادرسيررنجبر وچندتای ديق کبيق علومی ، ببرک شنواری ، رفيزوی ، رف

ف ، مال متوکل ، مال برادر ، يگر درکنار مال ضعيلی ، برادرمحقق ، وچندتای ديم ، برادرخليبرادرربانی ، برادرفھ

  . گر ين بی آبروی ديو چند وچندمال راکتی 

ھن را به نفع يه ملت و مئسه ، سازش و توطيرانی و دسيوقتی آنھا با قتل و چپاول ، و! ق ي رف–ب يروح نج

  د ؟ ئينما یسازند ، پس چرا به آنھا بی آبرو خطاب م یبادارھاشان تباه و نابود م

م ، آنھا عروس تردامن يک داماد بودي ، ما عروس  چون نسبت به ما دھھا برابر بی آبرو تراستند–روح تره کی 

  . ھزار داماد استند 

  . ی ئيئيئيئيئيئيئيد بودی ، تره کيق تره ، ببخشيشک که نابغه شرق استی رفي ب–ن يروح ام

  .د يخاطر بسپاره شما ب. ن به مردم و وطن ينينست عاقبت خاي ا))ھر چھار روح با ھم((

  .م يراه مان بروه د ما بيد بگذاريرو ب))ھر چھار عضوی حاضر با ھم((

ده يالی خنده ھای جنون آسا و سقف خراش شنه ی از ورای پرده نمای ارواح ترسناک و سرگردان در البئصدا ھا((

  ))شود یم

  ))د به ترکستان استيرو یرا که شما مھی را((

ز آنھا ينده ھای ھراس انگمگر پژواک خ. شوند  یک خنده ھای وحشتناک از صحنه گم ميھر چھار روح با شل((

   )).مدت ھا شش جھت تاالر را می دود 

وه ھای يکلی ما را خسته ساختند ، آنھا با ھمان شه ثه رفقای انقالبی بين ارواح خبي واه ، ا–خواب آلوده زاده 

ه ي امروز را به حاشجلسۀ و ئیھمآبه ک بود موضوع يجاد فضای رعب و ترس نزديانحرافات درون حزبی و ا

  . شانند بک

  ق گپ سرچه بود ؟ ي مرگ برآنھا ، خوب رف–ن يگنس الد

 که ھمانا نابودی افغان و افغانستان است برآورده نشد چه ئیم ، اگر تالش ما به ھدف نھايگفت ی م–خواب آلوده زاده 

 ) ئیکاي امرۀکل بچ ) ( ئیايک چشم  دزد دريمالی  ) ( ئیايسل موميپروف ) ( ئیخ مفسد خدايش( را يتأسف دارد ، ز

که برگ ، را ن کتاب مقدس ما ياشتن فرامذ گءر ما ، با به اجراياست و تدبيری متودلوژی سيگيآن اھداف را با پ

در آنطرف مرزھا نوشته شده است ، تحقق خواھند » ھفت رنگ و ھشت رنگ « قلم ه برگ و خط ، خط آن ب

  . ان را حمام خون خواھند ساخت يار ، از بدخشان تا بام، آنھا با تعھد به حرامزادگی شان از ھرات تا ننگرھديبخش

نکه شرق و غرب ، ملحد يخورد ، ا یانه مغزم را ميال مثل مورؤک سي خوب پس کار جور است ، مگر –م ساز يتي

  خورند ؟  یک جوش ميک ديو مسلمان چگونه در 
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ن به خاک و مردم نمی يرده و غالم و خام که بيداشت یم و نه مغز ، اگرمياولش که ما نه سر دار! ق ي رف–مدھوش 

 و ئیدن آزادی و دموکراسی ، دوينانه جھت تاراج کشورھا و به بندکشياده کردن مرام خايدوم برای پ... م يشد

ف باف تاری ، چلتار ، يدورنگی وجود ندارد ، رنگ و ساخت متفاوت شاپو ، قره قل ، پکول ، دستار ، کاله ل

  . اسی تفاوت ندارند يوجه در نھاد وجوشش منافع س چيقبا و چپن به ھشی ، پراھن و تنبان ، يدر

پلومات قاچاقبر است و يپلومات ، ديق برادر است و برادر مال ، مال آخوند است و آخوند ديعنی رفي –ن يگنس الد

و جرثومه ھای س ھا ين استعمارگران جھانخوار ، ابليد بدانند که ارابه کش اي باءمگر ، رفقا... قاچاقبر ولسمشر 

کتاتورھای کوچک با تاج ھای کاغذی در چند روزی ين دي جھان استند ، اۀگری در چھارگوشيز ديخرد و ر

 ۀل نموده  با ستم از گردين را به زندان تبديک سرزميش با اتکاء به زور و زر ارباب ھای شان يزمامداری خو

  .کشند  یمردم تسمه م

ن ترکتازی ھای شان ابدی نخواھد بود ، گرچه زاغ و زغن ، يرھا بدانند که ا و برادء بلی ، اما رفقا–م ساز يتي

اشامند ، وقتی منافع بادارھای شان برآورده شد ، آنھا را رھا يک آبخور بيل از يکرگس و شغال ، گرگ و گور

ا ملت ھا ، وجود ه نخواھند بود ، مثل ما و رھبرھای ما ، آنھا نابود خواھند شد ، اميگر تحت حمايخواھند کرد و د

  .  خواھند داشت 

   گفتی ملت ھا ؟ –مدھوش 

بت ، ستم و بی عدالتی ، ير بال و مصي بلی ، گرچه آنھا و ارباب ھای شان ، ملت ھا را از شش جھت درگ–م ساز يتي

 ھا ، سونيرنمودن کميژه افغانھا را با دايوه اد نموده اند ، بيفقر و بدبختی ، بی سوادی و مرض ، آوارگی و اعت

نده ھای برناحق ي نماۀبنديس دولت و سخنان فريئی صلح ، با اشکھای تمساحی رمان ھايجرگه ھا ، شورا ھا و پ

خواب می برند ، تا فراموش کنند ، غم نان و خانه وصحت و سواد وبازخواست را ، ه ک دولت فاسد قالبی بيقالبی 

  .... ت و استبداد را ار تلخ اساريقت بسيدانند ، حق یقت را ميمگر ، مردم حق

سرخ « ن کار تان  ارواح رھبرھای يد ، با ايدانسته ، نداسته ھمه راز ھا برمال کرد ! ء بس رفقا–خواب آلوده زاده 

  !! د يده باشيکی تره کی صاحب نوشي که از شراب ھای پالستید ، مثليساز یرا دچارعذاب ابدی م» اه يو سبز و س

  . د يھورا بکش ! ءد نه شراب ، رفقايد نوشين پارتی خون باي درھلو–مدھوش 

   ! و اکبرهللا!  ھورا! اکبرهللا! ھورا) ) ھمه با ھم ((

  )  و اکبر ؟ هللا(  چرا –ن يگنس الد

  .  چون منافع ما مشترک است –م ساز يتي

 شمعدان ھا شمع ھا و. شود  یدروازه ھا با صدای دلخراش از جا کنده م. گردد  ید تر ميوفان شدن وقت طيا در((

ک ، سرد ، يده و پاره ھای آن در فضای تارين سرخ پاره پاره گرديپرده ھای مخمل. گردند  یشکسته خاموش م

عنکبوت ھا . زنند یل و قال ترس آور خود را به برون ميخفاشان شبگرد با ق. ند يغمزده و وھمناک به پرواز می آ

 ی باال م .ا . خ . د .  ح  اني خون لزج و گرمی تا زانوی داع.چند يبه سرعت خود را به تار ھای لرزنده شان می پ

شته خود را با ذگر گياه ظلمت را زرد ساخته اند از سرو تن ھمديادت ترس رنگ سيکه از ز یآنھا ھم در حال. رود 

که قطرات  یدر حال. گردد  ی در فضاحاکم می سکوت مرگبار،قیيبعد از دقا. کنند  یسرعت به برون پرتاب م

ه شکسته و فرو افتاده می چکد عنکبوت چاقی يز سرخ پاي قصر کھن دنمارکی روی مۀون از سقف ترک برداشتخ

واری سقوط نموده روی يساعت زنگ زده و کھنه د. رود  یوار باال ميری در جا مانده از ديبه استقبال خفاش پ
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استاده و از ) ھشت ( گری روی عدد يو د) ھفت ( کی روی عدد يکه عقربه ھای آن يدرحال. تاالب خون می افتد 

  .کار رفته است 

 __________________________________________________________  

  : خاطرنشان 

 ءگری که در حال اجرايده شد با افزودی پرده ھای ديده ،  و بازھم الزم دي نشر گرد٢٠٠۶شنامه در جنوری ين نمايا

  ندگان گرددتقديم خوانو روی صحنه است دوباره 

  :اد کرد ھا ي

 ) ئیايآر( ت يا ست که ا ز سا) ضی يق عبدالواحد فيرف(  متن نوشتار  » ---- « ئیمه ھای دوتاين گيجمالت ب

ان ي ب  ))--- (( ن دو قوس يجمالت ب.  باشد يانه ميضرب مثل ھای عام ) ---- ( ن قوس يجمالت ب. ده يرونوشت گرد

  .صحنه ھاست 

   

   

   

   

   

 

 

 


