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 Political  سياسی 

  
  ھيوادوال کابلی

  ٢٠٠٩ جون ٢۵

  
   کميدی انتخابات کميدی انتخاباتۀۀازپشت پردازپشت پرد

  !!چشمک می زندچشمک می زند." ." ایای..آیآی..سیسی " "
  

  

انا که از کابل پخش می شود نظرم را به خود درتلويزيون آري" مباحث انتخاباتی"ً جون تصادفا برنامۀ ٢۴شام چھارشنبه 

. اوقات کارمن طوريست که برای تعقيب منظم برنامه ھای تلويزيون ھای افغانی نمی توانم خودرا عيار نمايم. جلب نمود

البته اين بدان معنی نيست که ازفرط عالقه مندی ابرازتأسف می نمايم بلکه چون يگانه تلويزيون افغانی داخل کشوراست 

ھمواره جسته و گريخته گاه  . که من به آن دسترسی دارم ، اطالع حتی المقدور ازاوضاع وطن ارزش خودرا دارد

ًگوشه ای از يک خبرويا ھم ندرتا چند لحظه موسيقی اصيل قابل شنيدن گيرم می آيد که يا ازآغازبرای من ناتمام می 

 برنامه ھا و يا ھم کيفيت آنھا نيست بلکه ھدف اين ولی به ھرحال ، صحبت برسراوقات پخش. ماند ويا ھم ازآخر

ًنوشتارپديدۀ شومی است که شخصا ھمين امشب به آن ملتفت شدم و غم و تأثری را که درشامگاه اشغال نظامی 

کشورآبائی ما توسط قشون اشغالگرروس احساس نموده بودم ، دوباره درذھنم زنده شد و به ھمان اندازه مايۀ رنج و انده 

  .                                                                                                                                      ده استمن ش

ًقدرت استعماری و خونريز امريکائی ديده درآئی را تا آن حدی باال برده است که مستقيما نمايندگی بدنام ! آری

باورکنيد . به سان اعالن تجارتی به ديد ھمگان می رساند!! را درپردۀ تلويزيون افغان ھا.) ای.آی.سی(ود استخباراتی خ

آيا اين بار اول بود که استعماربی آزرم چنين آزادانه . فکرمی کنم من اشتباه ديده ام. تا ھمين لحظه درناباوری قراردارم

ًيدھم من تاحال متوجه چنان فعاليت ھا نشده بودم؟ ولی آنچه جدا باشندگان کشورمستعمره را به تمسخر می گيرد؟ ياشا

دروقفه ای کوتاه ! بلی. برپردۀ تلويزيون ظاھرشد» سيا«سؤال برانگيزاست ، متنی ست که درآن اعالن غيرمترقبۀ 

  .»بشردوست«و دکتوررمضان » بيژن«آقايان بشير: دو کانديد انتخابات رياست جمھوری » مناظرۀ«

درميان صحبت ھا » سيا«و کانديدی که سنگ وطندوستی و مردم دوستی به سينه می زنند ، آگاه بودند ازينکه  آيا اين د

ً، آندو راتلويحا آستانبوس و نوکرخودوانمودکرد؟ ) »بيژن«و عقب نشينی ھای » بشردوست«بھتربگويم تاخت و تاز(

 اگرشمه ای غرورملی نزد کانديدھای خيمه شب چه مفھومی می توانست داشته باشد؟» سيا«درغيرآن تبليغ و اعالن 
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باقی مانده باشد ، بايد با درک ھمين مانور رسوای قلدران ، دست ازچنين بازی ننگين که توجيه » انتخاباتی«بازی 

                                             .                                                                 اشغال کشور و تأييد سلطۀ بيگانگان است، بردارند

درشرايط موجود کشور ـ ودرحالی که حيوانات دوپائی به نام » بشردوست«و آقای رمضان » بيژن«شايد آقای بشير

ًـ دربسا موارد زمام امور را به دست دارند ، ازصفات نيک و سجايای خوبی برخوردارباشند که حتما ھستند » انسان«

شمن سرسخت تماميت ارضی افغانستان و حاکميت ملی وپيشرفت مردم ما يعنی به د» بيژن«انی که آقای ولی زم

و پرچمی و ديگرجنايتکاران را " خلقی"وطنفروشان جنايتکار» بشردوست«پاکستان عشوه می فروشد و آقای 

شته نزد مردم می توانند دا» مبارزسابقه دار«و » مدافع مردم«خود می گويد ، ديگر چه اعتباری ايندو » نورچشم«

  ی که ايشان بدان مغروراند و بريکديگر فخر می فروشند ، ديگرچه باقی مانده است؟                            » خوشبينی«باشند و ازآن 

گردانندۀ برنامه آقای  . برنامۀ اختصاصی ايندو کانديد رياست جمھوری ، ازآغاز به يک پارچۀ تمثيلی شباھت داشت

يادآور می شد و چشم به عقربۀ ساعت می دوخت  » بشردوست«ان از نرسيدن به وقت آقای ھرچند دقيقه درمي» فياض«

ًحتما عادتا(ھم که کلمات را » بيژن«آقای . واگزار ميشد» بيژن«رشتۀ آزادسخن را به آقای " ناعالجی"واز خيلی ) ً

ولی .  را به آسانی حل می نمود»فياض«ًکامال مساعد بود و مشکل آقای " وقتگزرانی"وزين ادا می کند ، برای چنان 

ُ، دررابطه با ديررسيدن وی ، آگاھانه يا ناآگاھانه اين دررا سفت» بشردوست«با رسيدن آقای » فياض«آقای  خوب : " ُ

که با نگاه ھای ) يکه تازميدان سخن بود» بيژن«منظورزمانی که آقای " (حدود اضافه ازنيم ساعت وقت ما ضايع شد

  .                                                                                     روبروگرديد»بيژن«ۀ آقای پرسشگر و لی معصومان

را به خاطرديررسيدنش مورد » بشردوست« يک معلم سختگيرآقای ۀبه شيو» فياض«مضحکترازھمه اينکه آقای 

درھيچ جای . کوشش داشت به توجيه بپردازد» ريز مکتب گۀبچ«نکوھش و سرزنش قرار می داد و وی ھم مانند يک 

قرار " توبيخ"را چنين مورد ) رئيس جمھوری احتمالی آينده(دنيا ديده نشده که يک خبرنگارکانديد رياست جمھوری 

فقط نمايشی بود برای حقانيت بخشيدن به يک نظام دست » بشردوست«و » بيژن«ن ۀ آقاياھرصورت ، مشاجره ب. دھد

ِه که با دکته سياست ھای استعماری خود و متحدين خود ، فقط می خواھد نسلی از مقلدين نظام  بيگانۀنشاند
 عريان ۀ آنھا به مشاطه گری سلطۀوسيله نام منتخبين آزاد مردم روی صحنه آورده و به خودش را ب» دموکراسی«

ً واقعا وطنپرست اينست که تا ولی زنگ خطرنو برای شصيت ھای. استعماری چپاول و کشتار در سرزمين ما بپردازد

جاسوسی و غالمی ( امريکا ، شغل ترجمانی ۀبا پيشکش لک ھا دالردستمزد برای افغانان تبع. ای. آی. ديروز ، سی

، خود ) انتصابات(» انتخابات«درفضای ...  را از طريق تلويزيون ھای افغانھا پيشنھاد می کرد ولی حال) حلقه به گوش

 آنرا ۀاميد ھموطنان با احساس در برابرديده درآئی ھای استعمار که ھم!  ان خود حق می خواھدپاپيش مانده و ازاجير

  .                                                                                   مرھون ايادی بومی خود است ، آرام ننشسته و به افشاگری بپردازند

                                                                                     

جا ه َوقت آنست که دين مادروطن را ب.  می رود فروروزتاروز وطن درکام اژدھای استعمار! ھموطن

                              ! نموده فرياد درگلو خفه شده ات را ھرچه رساتربه گوش ھمزنجيرانت برسانی

                                                           
  

  !بادرود فراوان

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  
  


