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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire ـــزنـط

  
  !نويسندۀ گرانقدر و نقاد ارزنده، جناب انجنير محمد نعيم بلخی

س ب. يک دنيا تشکر از مطلب بسيار نافذ و گزندۀ شما که سزای هر دو طرف تردامن را به نکوئی داده است
 ــ و در هر حالت لب جالب و کوبندهرا با ارسال چنين مط"  افغانستانافغانستان آزاد ــ آزاد" که پورتال  خشنوديم

ورود شما را در حلقۀ نويسندگان پورتال خير مقدم گفته و آرزومنديم که بدين وسيله . اخته ايدس مفتخر ــ " صائب"
  .همکاری خود را با ما ادامه بدهيد

                                                               دم مظلوم و وطن دردمندمر به فکر و کامگار باشيد و هميشهشاد 
   

  تقديم محبتبا                                                                         
 AA-AAپورتال ادارۀ                                                                   

 
  

  انجنير محمد نعيم بلخی
٢٠٫٠٢٫٠٩  

  
 
  

  !!ودعـضياء مس آفرين بر حامد کرزی و
  "رويت سياه :ديگ به ديگچه ميگويد"

  
سرنا استقبال گرديده وهنوز هم از آن  با بوق و" احمد ضياء مسعود"ر آتی را که از جانب طرفداران وقتی خب

خواندم؛ حيفم آمد داستانی را که با قهرمان آن از " جبهه ملی "هستند، در سايت به اصطالح " شادی مرگک"بابت 
اما قبل از خواندن . ديده است، باز نگويمنزديک آشنائی داشتم  و اکنون در بين ما نبوده قربانی مزدوران روس گر

  : آن داستان از شما می خواهم تا نخست به اين خبر توجه نمائيد
انتقاد قرار داد که  يس جمهور پيش از آغاز رسمی جلسه کابينه، احمد ضيا مسعود؛ معاون اول خود را موردري« 

  .چرا حکومت را فاسد و بی کفايت خوانده است
خروج عساکر قشون سرخ شوروی سابق   دلو به در يک سخنرانی به مناسبت٢٦ه روز شنبه احمد ضيا مسعود ب

به شدت انتقاد نمود و گفت که حکومت افغانستان از حل  از افغانستان در پنجشير، از فساد و بی کفايتی حکومت
  .های مردم عاجز مانده است مشکالت فقر، گرسنگی و بدبختی

وابسته به جبهه ملی و مخالف رهبری خودش  سخنان آقای مسعود با الفاظ تند، وی راحامد کرزی با اشاره به اين 
با امريکايی ها زد و بند می کنيد تا مرا از صحنه برداريد، من اجازه  دانسته گفت که شما نوکر بيگانه ها هستيد و

 .ب شويدشما و جبهه ملی تان در طرح ها و پالن های خويش بر عليه من کاميا نخواهم داد که
حکومت، نقض قانون اساسی و اقدامات  آقای مسعود به رييس جمهور گفت که شما به لحاظ ناتوانی در رهبری  

دهيد که پس از اول جوزا کشور دچار خالی سياسی  فردی باعث مشکالت زيادی در کشور شده ايد و اجازه
پيدا شود، از شما بعيد است که به من ايجاد يک شورای موقت رهبری  نگرديده و يک راه حل قانونی از طريق

 را می زنيد در حالی که خود شما سوار بر هلی کوپترهای ديگران و باديگاردهای خارجی به اتهام نوکری بيگانه
  .اتکا دارد کشور بازگشتيد و همين اکنون هم مثل آفتاب روشن است که چه کسی در اين کشور به مردم

گفت من تا پايان انتخابات به حکومت  خشمگينانه خطاب به احمد ضيا مسعودرييس جمهور کرزی با لحنی تند و 
پيمانان جبهه ملی تان يک شورای به اصطالح موقت ساخته،  خود دوام خواهم داد و اجازه نمی دهم که شما و هم
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س خراب را به همان جايی بازگردانيد که در گذشته قرار داشت، شما ديگر چان قدرت را از من بگيريد و کشور
   – کاستی های امالئی آگاهانه تصحيح نگرديده اند – ».افغانستان را پيدا نخواهيد کرد کردن

در آن سال که بر اساس تظاهرات سال قبل .  هجری شمسی١٣٥٠ و١٣٤٩به سال تعليمی داستان بر ميگردد 
ود، مانند هميشه بعد از يکی وتعطيل پوهنتون کابل برای شش ماه، سال تحصيلی خالف معمول دير تر آغاز يافته ب

دو روز اول  وجمع شدن محصالن در صنف ها وليليه ها، فعاليت به اصطالح احزاب و سازمانها ی سياسی نيز 
حدت وشدت بيشتر يافته، هريک می کوشيد تا با وسايل ممکنه به تبليغ مواضع وجذب طيف وسيع تری از 

  .يش را بر پوهنتون و در نهايت جامعه استوار تر سازدمحصالن دست يافته، پايه های حاکميت انحصاری خو
می توانست مشهود " حزب دموکراتيک خلق"از آن جمله فعاليت گسترده وسازمان يافته جناح های به اصطالح 

آنها با هزار ويک حيله ونيرنگ  که از معيار های عقب مانده وطن داری وهمزبانی گرفته تا . تر به نظر بخورد
را " دختران وزنان در صف اول تظاهرات" نمايش " ا.خ.د.تاريخ مختصر ح"درکتاب " س غوربندیقدو"به گفتۀ 

آنهائيکه در اين سالها در . نيز شامل می شد، می کوشيدند تا هر چه بيشترطيف هواداران شان را گسترده تر سازند
 وده ها جان ديگر دل ودين از تازه "ها .ها، ن. ها ، ث. ظ"پوهنتون محصل بودند حتمًا به خاطر دارند که چگونه 

از اين می گذريم که چه تعداد از آن جوانان به . واردان روستائی ربوده آنها را به دنبال خويش می کشانيدند
را به دام انداختند که موضوع بحث ما " دام نشان"را دريده و" دام"اسير ماندند وچه تعداد ديگر" گوشتی"دامهای 

  .به يکی از شيوه های جذب افراد معطوف می سازيمنيست و توجه خويش را 
معلوماتی از طرف افراد سطح باالی آن نهاد ها به غرض تقويت مواضع " ميتينگ های"يکی از شيوه ها، تدوير 

آنهم به شکلی که با توافق قبلی دو جناح وابسته به روس يعنی . بود" تازه واردين"وجذب " کهنگی ها"فکری 
می کوشيدند، بحث " خط قرمز های مشخصی"ينگ مناظره ترتيب داده ، بادر نظر داشت ميت" پرچم"و" خلق"

  .های شان را بين محصالن مطرح سازند
ها را " پرچمی"که چند بار گول " خلقی ها"در يکی از اين بحث ها که در ليليه پوليتخنيک کابل داير شده بود، 

بودند، حاضر نشدند تا در نوبت دوم سخنرانی نمايند هر چند آنها را در نوبت تجربه نموده " خو گری "خورده  و 
علی گل "در نتيجه به مثابه  سخنران اول از جناح خلق. در چنين مجالسی سخن ران دوم دست باالتر پيدا می کند

 به سخن آغاز نموده ضمن مختصر تذکری از - لعنت بر پيری وفرهنگ اعتماد به حافظه–" پيوند ويا حنيف يرغل
تيغ "، "شعله جاويد"ودست آورد های شان در روياروئی با طرفداران جريان " رهبر خردمند شان تره کی"ه گذشت
ببرک ها ، اناهيتا "را متوجه جناح مقابل نموده به مانند درو چند بوتۀ سمی دمار از روزگارشان در آوردو" کالم

ا با استدالل قوی وبر رويت اسناد چندی ، وساير رهبران جناح پرچم ر"ها ، خيبر ها، کشتمند ها ، اليق ها 
سنگ تمام "معرفی نموده به گفتۀ ايرانی ها " جاسوس سلطنت، نمايندگان ارتجاع سياه و عوامل استخبارات"

  .وهر آنچه را طرف مستحق بود به وی اعطاء نمود" گذاشت
کشيدند، بعد از ختم صحبت می " درد"پرچمی ها که تا رسيدن نوبت ساکت نشسته وفقط گاهگاهی خون خورده و 

معروف شده بود با هورا گفتن و " خر فيلسوف"را که از طرف محصالن به " قهار شان"طرف مقابل سخنگوی 
 فراموش نبايد کرد که در چنين مواقعی  مستعمين بر چوکی های –. کشانيدند" ميز خطابه "کف زدن به پای 

که " پرچم" سخنگوی -م خوری ايستاده سخنرانی می نمودخويش نشسته سخنران بر باالی يکی از ميز های طعا
امروزی که به حيث سفير اداره مستعمراتی کرزی " امان اهللا اميری"آنروزی و" امان اهللا استوار"کسی به غير از 

پرچم با همان " عظام "به ميهن فروشی اشتغال دارد، نبود الحق که داد سخن داده بعد از حمد وثنای چند خدمت 
چون جناب شان انتظار داشت، به هر سمت لگد انداخته بازهم به گفتۀ " خر فيلسوفی" که می توان از منطقی

شاگرد وفادارش حفيظ اهللا "را گذاشت ونه هم "  تره کی -رهبر خردمند"نه ". پدر خلقی ها را در آورد"ايرانی ها
!! و امپرياليزم بوده، نيروهای انقالبیبا هزار ويک دليل وسند ثابت ساخت که هر دو جاسوس امريکا . را" امين

 درست همان کاری –می توانند با گذشتن از روی اجساد گنديدۀ آنها شاهد آزادی ودموکراسی را در آغوش بکشند 
  - به حمايت ارباب به آن دست يازيدند٥٨ جدی ٦که در 

همراهی شده هريک !! وانقالبی نيز به مانند سخنران قبلی با کف زدن ها وهوراهای بلند " خرفيلسوف"سخنرانی 
  ... "شمشير"از طرفين چنان بر خود می باليدند تو گوئی 

بعد از ختم سخنرانی ها به خاطر تکميل صحنه سازی قرار گذاشتند که از ميان محصالن جديد وغير وابسته ، از 
  .يک تن از آنها خواسته شود تا نتايج بحث را جمعبندی نمايد

نگاه ها به هر طرف لغزان وسرگردان، تا سر انجام همه بر روی يکی از محصالن تازه وارد که هيچ گونه 
هر دو . تشخص ظاهری را صاحب نبوده وبرای هر دو جناح نيز کامًال ناشناس به نظر می خورد، متوقف گرديد

ر تا پايش حکايت از بيچارگی ، جوان که س. طرف از وی خواستند تا روی ميز رفته بحث ها را جمعبندی نمايد
به کارديگران "درماندگی وفقر مردم افغانستان می نمود، ابتداء نمی خواست روی ميز برآمده وبه گفته خودش

  :مگر وقتی پافشاری دو طرف را ديد، سرانجام از آنها پرسيد". مداخله نمايد
  "چه بگويم؟"

  :هر دوطرف گفتند
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  !" بگوهرچه برداشت نموده ودلت می خواهد"
  :بازهم جوان محکم کاری نموده، گفت

  ."کدام تان باالی من قهر نشويد، من يک آدم تازه وارد وبی خبر از همه جا هستم"
  .دوطرف تعهد نمودند، که با برده باری به حرفهايش گوش داده، هيچ يک از آنها مزاحم حال وی نگردند

جوان که کسی به غير از . شده ، آغاز به جمعبندی نمودبعد از اين گفت وشنود مختصر ، جوان برروی ميز باال 
يک تن از نخبگان جنبش چپ افغانستان نبود ومی شود گفت کمتر سخنور ورهبری از جناح " مير ويس فراهی"

های مختلف جنبش اعم از راست ويا چپ بود که در مقابل قدرت استدالل، منطق قوی ، حضور ذهن ومعلومات 
 ميدانهای زيادی را به نفع ٥٨ست را در يک بحث نچشيده باشد وحتا در جريان سال گسترده اش مزۀ تلخ شک

حقانيت مبارزه عليه مزدوران روس در سطح منطقه فتح نموده بود، با چنان روانی وپختگی منطق به سخن آغاز 
ف به اصطالح  از طر١٣٦١که در سال " ميرويس"زنده ياد . نموده اند" غلطی"نمود، که طرفين دانستند ، عجب 

چاکران روس در همان سال به " شورای انقالبی"محکوم به اعدام گرديده وبا تصويب " محکمه انقالبی"
شايسته می بود، هزارانی از قماش " قربانی انسان"جاودانگی پيوست، يک تن از افتخاراتی بود که اگر 

 اين قضاوت وجدانی -.ه اش قربانی شودکه حکم به اعدامش داده اند، جاداشت به خاطر رفع يک عطس" سيستانی"
ارتباط " موسوی"وآقای "  آزاد افغانستان–افغانستان ازاد "من است وبه خوشنودی و عدم خوشنودی پورتال 

  -سپاسگزارم، معرفی يک تن از قاتلين آن قهرمان مردم می باشد" موسوی"آنچه را از آقای . ندارد
  .خوری ليليه پوليتخنيکاز موضوع دور نشده برگرديم به اتاق غذا 

به اطالع همه رسانيده واز " ميتينگ"به مثابه پيش درآمد بحث ، توافق خويش را با رهبران " ميرويس"زنده ياد 
به دنبال اين تذکر، به . همه شنوندگان تقاضا نمود تا با دقت به حرفهايش گوش داده اشتباهات آنرا تصحيح نمايند

  :ته ، ضمن تعريف های چندی اظهار داشتبرگش" خلق "صحبت نماينده جناح 
ببرک ، خيبر، اناهيتا، اليق "استدالل قوی و ارائه اسناد غير قايل انکار برای من تازه وارد به اثبات رسانيد که " 

وتمام رهبران جناح پرچم وابسته به دربار وجاسوس سلطنت بوده به غير از ايثار مرگ بر آنها وبا " ، کشتمند
  "ن از ايشان مستحق چيز ديگری نيستندنفرت ياد نمود

ها قطع گرديده ، يک طرف هورا " پرچمی "ها و "خلقی "در جريان اين نتيجه گيری، بار ها صحبت از جانب 
  ...خلقی ! خلقی پائين شو : می کشيد وطرف ديگر دشنام داده، يکصدا می گفتند

 جناح پرچم صادر نمود، روبه طرف جناح خلق بعد از آنکه حکم تاريخی خويش را در مورد" ميرويس"زنده ياد 
  :نموده گفت

" تره کی"نيز هيچ شکی برايم نگذاشت که رهبران جناح خلق اعم از " استوار"صحبت ها واستدالل های آقای " 
  "هر دو جاسوس امپرياليزم ودشمن خلقهای افغانستان می باشند" امين"و
 افغانستان است تا به خاطر تحقق اهداف انسانی خويش ، درنتيجه هر دو طرف خاين وجاسوس بوده وبر مردم"

  "شما را به مانند الشه های گنديده ومتعفن از خود دور نمايند
ها همراهی ميگرديد، به محض خاتمه يافتن به صحنۀ " پرچمی " اين بخش صحبت که در اول با کف زدنهای 

. د بر وی می ريزند، تا تکه گوشتی  را به يغما ببرندشکار آهوئی مبدل گرديد که هر آنچه حيوان درنده در آنجا بو
که مردم همه چگونگی آن خوش قولی ها را با خون وگوشت خويش تجربه نموده اند، تا " خوش قوالن"آن 

توانستند آن جوانک مسافر وغريب را لت وکوب نموده، به وی فهماندند که قيمت قضاوت سالم در ديار نا مردمان 
  .چند است
هر دو طرف " ايکاش می بود تا می گفت. خالی" مير ويس"جای زنده ياد . م به داستان کرزی ومسعودبر گردي

راست می گوئيد ودر صداقت هيچ يک از شما در رابطه با مزدوری، جاسوسی وعامل بيگانه ها بودن کمترين 
  :وقتی کرزی خطاب به ضياء مسعود می گويد ". شکی وجود ندارد

نبايد کمترين شکی در ".  با امريکايی ها زد و بند می کنيد تا مرا از صحنه برداريد ا هستيد وشما نوکر بيگانه ه "
کرزی به خوبی می داند که نتنها ضياء مسعود نوکر وجاسوس امريکائی ها می باشد، بلکه . اين حکم نمود
او . يگانگان سائيده استنيز نان جاسوسی بيگانگان را خورده وسر در آستان ب" احمد شاه مسعود"برادربزرگش 

سر در آخور بيگانگان گوناگون داشته ومردم " جبهه ملی" به نکوئی می داند که تمام اعضای به اصطالح
گفته تشويقش نمود، " هورا"بايد برای کرزی کف زد و. افغانستان را در مسلخ استبداد اجانب به قربانگاه می برند

يد به او فرصت داد تا هر انچه دردل دارد بيرون بريزد در غير آن نوبت با. تا باز هم به اين عمل نيک ادامه دهد
  .اش خالص شده چانس را از دست خواهد داد

  :ضياء مسعود نيز بايد آفرين گفت، وقتی می گويد!!" جرأت اخالقی"هم چنين به 
 بر هلی کوپترهای را می زنيد در حالی که خود شما سوار  از شما بعيد است که به من اتهام نوکری بيگانه"

کشور بازگشتيد و همين اکنون هم مثل آفتاب روشن است که چه کسی در اين  ديگران و باديگاردهای خارجی به
  ".اتکا دارد کشور به مردم
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تا زمانيکه دوستی برايت نفع دارد، به !! به اين می گويند برادرقهرمان ملی. کشيده کف زد" هورا"باز هم بايد 
به محض درک برگشتن . د، در تمام ميهن فروشی ها با يک وطن فروش سرجوال را بگيرمثابه يگ سگ ولگر

من با . مگر می شود قهرمانی از اين خوبتر سراغ گرفت. ورق، يک باره وی را نوکر خارجی ها معرفی بدار
 صد فيصد تمام آنهائيکه شهامت وشجاعت ضياء مسعود را ستوده و وی را با برادر قهرمانش مقايسه می نمايند

چه اگر او هم زنده می بود به يقين بعد از عمری چاکری ودريوزه گری، همين کاری را می کرد که . موافق هستم
  . برادر ارجمند و وارث تاج وتخت اش انجام داد

ايکاش او می بود وقربانی مشتی ميهن فروش از قماش سيستانی نمی گرديد تا با جمعبندی . خالی" ميرويس "جای 
  :نه اش اين ضرب المثل عوام را نيز می افزودداهيا

منتها تمام نبوغ ودرايت آن زنده ياد کفايت نمی کرد تا بفهمد که کدام يک  . "رويت سياه: ديگ به ديگچه می گويد"
خيانت هر دو طرف در حق کشور ما افغانستان آنقدر باال و بزرگ است که هيچ . ديگ است وکدام يک ديگچه

به خصوص وقتی . در سياهی خود قضاوت نمائيد . نيستند" های حلقه يی مخصوص نذر هاديگ "يک کمتر از 
به مثابه حسن ختام بايد افزود، جای شکرش باقيست که اين قلم در دسترس هر دو جناح قرار . چوب هم تر باشد

آنهم لگد هائيکه . دمندارد ورنه خدا می داند با اين تن ضعيف وسن وسال پيشرفته چگونه همه لگد را تحمل می نمو
  .به فدايش" خر جنگی"صد 

نوکران روس هر چند در آن شب . آمد" مير ويس"هنوز به نوشته پايان نداده بودم که يادم از سرنوشت زنده ياد
شکار را نخورده "پس نبايد . نتوانستند به حيات آن فرزند دلير مردم پايان دهند اما بعد ها اين کار را انجام دادند

ه دتشکيل ندا" محکمۀ انقالبی"از کجا معلوم که در آينده ها، الشخوران سرگردان هر دوطرف باز هم " يدشکر کش
هرچه . جنايت گستر به داد من نيز نرسند خيانت پيشه و" شورای انقالبی"در يک " سيستانی"با اعضائی چون  و
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