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  ....)ده يمزا(
  

 از انزيستال ھای آويی نور کرايشد ، در یک شھر چراغانی معلوم ميتاالر بزرگ با دھھا چراغ و چلچراغ مثل 

ه ھای ي ساخته بود ، پرده ھای مخمل با حاشئیايؤاد ريد را زي مرمرسفۀنجا و آنجا سنگ ھای فرش شديسقف ، ا

ن شده ين تزئيزه ھای سميره ھا وآويشتر تاالر می افزود ، دروازه ھای منبت کاری با دستگين برابھت وجالل بيزر

خ و يده ھای تصادفی را از بيدوران رسه داری بود که نو به يپُر زرق و برق سرماای يلوی دنءشاھکار دگری ازتال

ن کاخ يبه دورا دور تاالرا... ساخت  یم) بُن ( ن شده ای  يصله ھای از قبل تدويع فيبُن محو ، مدھوش و مط

رت يته بودند وبا حگوش ھم نشسه ن شده با قدامت در آستان بوسی گوش بين ، غالمان و غالم زاده ھای دستچيمرمر

دادند  یص ميل ، فرش و ھرآنچه را اشرافی تشخيرا روی ُمبل ، پرده ، قند  شانۀديده و دريپرنده چشمان سرمه کش

 از پاده ای به یجمع... انی نباشد ين آستان و آستان بوسی را پايکردند ، ای کاش ا یمی نشاندند و در دل آرزو م

ن بودند وبرخی ان آش قلمکاردست پخت متجاوزيش از اي خوۀيکر سھماصطالح مقامات کشوری و لشکری به ف

ند ، دولتمردان تصادفی حتا ت شان برای تناول وتطاول خوابانده بوديگر گوش به آواز شکم ھای مرتفع بی خاصيد

 وان ، اسارت و حقارت ُملک يرامون سود و زيشه ای پين انديھن نبودند و کوچکتريفکر ملت و مه  ھم باً تصادف

  .... ش بودند وبس يدن آرمان ھا ومنافع خوي تحقق بخشۀشيمردم نداشتند ، آنھا فقط در اند

: گفت یداد برش داد ، او م یف آوری ولسمشر افغانستان را آگاھی مينده ای که تشري تاالر را آواز گوۀھمھم

اجی دموکراسی ، آزادی ، س جمھوری انتخابی مردم افغانستان ، بانی و نيئقدرمحترم جناب حامد کرزی ريعال

ش يگاه خويت برای افغانھا و افغانستان به جايت واھمي امنۀن کننديش و آرامش ملت ، مدافع منافع مردم ، تأميآسا

 دول دوست ئی و رھنماطتر با وسايده را با جوانب درگي، تا باب مذاکره ، مفاھمه و مزا! شوند ؟ یف فرما ميتشر

 ملل متحد ، ۀنديمثل نما) زن ھا و اطفال(ژه يوه و ُحرمت گزاران به حقوق بشر بان واقعی صلح در جھان يو بان

نده ھای يند ، ما نبود وکمبود نمايس ، جرمنی ، فرانسه ، امارات عرب ، طالبان داخلی و خارجی بگشايکا ، انگليامر

 ۀقيد وسليصله وطرز ديفشه ، يم ، مگر اندئينما یران را احساس ميش پاکستان و ايکشورھای دوست و ھمفکر خو
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ن يرامون اي دوم بُن پجلسۀی را که در ئصله ھايم آنھا ھمه فيدان ین ميقيم و به يدان یرا درمورد افغانستان م شان

ن يکه خود ھمه کاره وچمچه زن ا نيرند، برای اي بُن بدون چون وچرا می پذجلسۀ اوله يگردد شب یکشور مطرح م

م ، ئيگردد خودمانی تر بگو یه ميکا وشرکاء تھيا امريه بردار وطباخ بزرگ دندستور وزنه آش ھفترنگ اند که ب

 یا ھرکجای دکر مينجا ، دولت قطر يصله ھا در ايشتر از في بۀيا سھمياز يخاطر گرفتن امته  آنھا بۀناز وکرشم

راھن يدو ، پي تکسن بالباس ھای رنگارنگان حرفھا حاضريدرخالل ا... ، آنھا درس ھای خود را خوب بلد اند باشد

ا يکه به کدام محفل بالمسکه دعوت شده  نيمثل ا... شی سرکاری ، دستار ، پکول ، چپن وي ، درئیوتنبان ، نکتا

! ب روزگاريست ؟يستاده شدند ، عجيگران سرکس باشند ، عطا و مطا ، دراز و کوتاه روبروی ھم به صف ايباز

کرد مردی بود  یش حمل ميف خوي روی شانه ھای ضعن ھمه کش و فش والقاب معرفی شده رايکسی که ا

پراند و  یوی حضار چشمک مرقه بريا روانی اش ھردقيف آنجوری يخ زده ،  که تکلي تارۀک چھريسالخورده با 

ک َملک يشتر به يتنبان و چپن سرشانه ب راھن ويد تنک ، کاله قره قل ، پيش سفيسازد ، اوبا آن ر یاالتی ميدم را خآ

ش که با ينام افغانستان ، او وقتی ازمقابل خودی ھاه  بیس جمھورکشوربزرگ و باستانييئت داشت تا ره شباھيقر

  :گفت  یگذشت در دل م یستاده بودند مياحترام ساختگی ا

ش گاھيکه به جاياو زمان... ژدم يره شه مزی لری ، اوس چه ما دا مزی وچشل ، خو والئه چه پري دا پاچاھی خو د

مارشال : ال نمود ؤا ضحاک گونه از دو مار زھرناک شانه ھای چپ و راستش سيدو معاون ، قرار گرفت از 

ده يا  مزايصله ھا ين ده باره ای فيک و ھزاره استينده ھای انتخابی مردم تاجيشما که نما!! لی صاحب يصاحب ، خل

: ادگرفته باشند گفتند يش يازپش را يکه درس خو نيک صدا مثل اين  ؟ ھردو با يخاطر اوغانستان چه نظر داره ب

ش ن دوميم که ايم و مداخله کرديکجا نظر داشت) بُن ( صله ھای دور اول يما در مورد ف! جناب ولسمشر صاحب 

د ، بخدا مردم يستيم ، ھمطور که شما نيستينده ھای انتخابی منتخابی نيباشد ، باز به شما معلوم است که ما کدام نما

ن قضاوت دارند ، يف قندھار درمورد شما چنيدانند ، ھمطور که مردم شريا را ننگ قوم مر ميف ھزاره و پنجشيشر

چ کافر کرده باشد ، ای گپه ھمه مردم ي اگر ھم که وهللايما آنقدر به حق مردم خود جفا کرد: م ئيگمشکو چه بگو

  ....دانند و مثل روز روشن است يافغانستان م

فامم که گپ ده کجاس ، ين ، مه ميتانه برون نکشي حالی شما تمام گندگی ال کدم ،ؤک سيبس دگه مه ": ولسمشر 

م يکا و قوت ھای دوست باشه ، ده پناه عظمت اونھا ما ھم آرام وبرخوردار خات بوديمگر تا برادر بزرگ ما امر

  : ک صدا ي ھردومعاون با "...

                          ".د يک و دو بگوي، دگر حد غالم باشد که دند يما مارشالی و سرشاری بخشه تخت و بختش شان برقرار ، اونھا ب"

زبان ه ری بيذم پيه زدن برچوکی حقارتبار تسليده درکان نمک غالم منشی و مزدوری پس از تکيآن مردک شار

  :ن فرمودند يس ، روان  وکتابی چنيسی سليگانه ، انگليب

ق يطور دقه م که از آغاز تا اکنون درامر انتخاب و تقرر بنده بيس جمھور ملتی معرفی نمايئر افتخار دارم خودم را 

اول و دوم ( ھای نام نھاد جلسه شان درمورد ۀديخاطر ابراز عقه تی بيگونه صالح چيل نبوده اند و ھيو صادقانه دخ

س يئال نکرد مثل ھفت ھشت رؤور سس جمھيئصفت ره نھا درمورد انتخاب من بآنداشته و ندارند ، کسی از) دربن

گر يدۀ من ، و چھارگوشي ، مصر ، ابييا ، ليروزبر کردند ورفتند ، مثلکه در تانزانين ُملک را زيشتر که ايجمھور پ

مال نمودن خون ھزار يخر با پاآن  مداخله نموده ، در ااری با مخالفينام ه که ابرقدرت جھانی ب نيعنی ايجھان شد ، 

ی ئم ھای مزدور دودسته برای آنھايرا پس ازسرنگونی رژ ا انقالب شانيخواه دستاورد ھای مبارزه يھا جوان آزاد

د ينما ین چپن ولسمشر را کش ميلی آستين وقت خليادر(ب بود ، باز جام دگر و دور دگر ش مطلويم نمود که برايتسل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

او به ) شود یش مي ھائیه غلط گوزنی ، ولسمشر متوج ی و خالف اجندا حرف مئینما یگری مءعنی چه افشاي، 

  :د يفرما ین ميش چنيادامه صحبت ھا

اسی ، فقرفرھنگی ، يزنم که درآنجا انواع مختلف فقروستم مستقر است ، فقرس ی من ازنام کشوری حرف م

ت م تحيا رژين ھمه بدبختی و نکبت را من يم دھھا فقر دگر ، مگر اي و چه بگوئیفقرآگاھی ، فقراجتماعی ، فقرغذا

م يا رژي دولت ھا ۀن را برآن آگاھی تمام است ، جا ماندي واقع بۀدي، آنچه تذکر رفت و د! ار من مسبب نبوده اند ؟ياخت

ن کشور را با ھمان عظمت يم که اکنون ايتوانم با جرأت بگو یباشد ، م یھای خودکامه و مزدور دوصدوچندساله م

ش را يشان کرده است که افتخارات خوين و آن چنان زار وپرين وآن ، به بھانه ای ايچندھزارساله اش مداخالت ا

ه يش می پالد ، ما با طرح ھای استعماری دول دوست وھمسايخته ای شھرھا و روستاھايالی آوارھای فروره درالب

کل و توصل به موھومات م که تويمه ابرقدرت ھا مردم افغانستان را دروضع قرارداده ايدو ، ابرقدرت ھا ونيھای پا

ده شده ، يان خريغ ستون پنجم قلمفرساياری و تبليدھند ،  یح ميدن ما از جھان ترجيق و روبيرا نسبت به درک حقا

....   ن مدد رسان ما اند يد دست کم گرفت ، آنھا بھتريرسانه ھای مزدور را درامر رکود و مدھوشی ذھن مردم نبا

رشده وگاه ازشکم خود ي را که گاه از روی متن تحرئیم گدايفی ھای ولسمشر رژن اثنا ھمھمه ای سفسته بايادر(

رھبران « : شود  یک حلقوم برون ميی چھره ھای آشنا ، سه آواز ازئصدای شناسا) سازد یدادند مختل م یبرون م

ن ، يره ای ننگگر اتحاد ، ھمدلی وھمرنگی ندارند ، سه ُمھيوجه با ھمد چيکه به ھ»  به اصطالح متحد ملی ۀجبھ

رو ھای ين(ک اتحاد نامقدس يشرمانه تر از ھر بی آزرمی تحت يک ، ھزاره و ازبک ، آنھا بيت ھای تاجيننگ مل

 یون ھا افغان وطنخواه شسته و ميليش را در حمام خون مياسی خويکه بدعت کارنامه ھای س) ره استعماريذخ

است دولت ھای دست ين چھره ھا درچھار راه سيند ، ايانم یزميم مزدور تير برسوھان رژي، وجابرانه شمشنديشو

ا مسعود ، محمد محقق ، يرا بارھا نشان داده اند ، احمدض ت و خباثت شانيانت ، جناينشانده عظمت وبزرگی خ

  :کوب کلمات مخاطب قرار داده گفتند آنھا ولسمشر انتصابی را با جوۀد دوستم ، صدای سه گانيرش

  ! آقای ارگ مشر

 ولسمشر و کدام وطن ده است ، چه دروغ ھای شاخدار ، کدام مردم ، کدامي انفجار رسانۀستانآ شما مارا تا اناتي ب

گاه تان درامر وطنفروشی ياست تجاوز ، وجايشما به اساس س: م ئيرفته و انتخاب کرده اند ؟ بگذار بگويذشما را پ

ما ھای ي آتش افروز جھان ، درپناه قدرت ھواپمبر ، و دستپاچگی ساختگیازدھم سپتيرج ومرج ھدرھمان روزگار 

ده يچيد ، وخودرا پياست جمھوری دستمالی شده وملوث فرودآمديم به کاخ رياز پشت دخل ھوتل تان مستق) ۵٢ –ب (

ن يد ، ايد ، مگر فراموش کردين و رھبر مردم افغانستان پنداشتيداری ناف زمه يستم سرمايش زرورق ھای سيدرجال

م ، بلی ما و يدگی فراھم نمودينه ھای ارتقای شمارا تا سطح گنديم بود که زميم فھين معاونک تان قسيھمم ، و يما بود

 ید ؟ ميکن یم فراموش مينه را برای بلند رفتن تان به سکوی زمامداری داشتيت پله ھای زيثيچندتای مثل ما را که ح

د ، ما وبرادر ھای تنی ما ھمان خلقی ھا، يده ايمبلی ، درست فھ... رد ذگ یر کاله قره قل تان چه ميم درزيدان

م ، بلی ، مارا يم و دارياد داشتيپرچمی ھا ، جھادی ھا و طالب ھای کرام دشمنی با مردم ، چاکری وآستان بوسی را 

برما » ان است يان است چه حاجت به بيزی که عيچ« : ند يگوير کرده اند که شما را ، ميھم در ھمان تغاره ای خم

م ، يخواھ یاز ميم ، مگرامتيگری نمی کنءما افشا... م و نه شما بدتر ازما يد ، نه ما بھتر ازشما ھستيريه مگخرد

د ، يدان یک ميما داده شده است ، شما نه اسی منحط بيشتر ازآنچه درامر چوروچپاول ، اعمال قدرت و نفوذ سيب

که : م ئيم بگويخواھ یما م» پناھی ...  چه ئیاز دا« : نديگو یم ميد با خود استيد ، ببنيستيم شما ھم نياگرما نباش

ری ھمان ھای دعوت شده اند که در دوره ھای يم گين دور تصميان تاالر چراغانی دريرسقف اين نشست ، زيادر
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د يست ؟ بگذارينطور نيرد ھمذگ یربغل دارد ، و به نحوی از چھارسوق ما ميعنی ھر کدام چوبکی زين بودند ، يپش

م ، رنگباز ، يد ، ما ھمه آلوده با رنگ ھای مختلف استيوالی و رنگبازی را تصور کنيجشن د: م ئيتر بگومشرح 

خاطر ه ن نکته را بيرتر ازماست ، ايزی شما چشمگين دکان آقای ارگ مشر رنگ آميارنگ شده و رنگارنگ ، ودر

ه مگر رنگبازی ما ب) تی و محبت را دارد و بذل رنگ دوسحيوالی مفھوم تفريرنگبازی در مراسم د(د ، يداشته باش

  .... م ، ما يکن یده دوباالگی مين مزايب و بربادی دوستی ھا و مردم است ، ما دريخاطر فر

 قدرت ۀطريده ھمھمه را در سيآواز جر ولسمشر با دری شکسته ، با جھش از حلقوم بلندگو چھار طرف سالون دو

ن ، ما ھر کالم و حرف يار با لفظ و قلم گپ زديبس بس": گفت ياو مالی کوچک مردان بی تلخه منجمد ساخت ، يخ

 اف ، حقانی ، مال عمر ، عبدهللاي، سالنی يگ  ،ن ، ربانی ، صبغت هللايشماره بارھا از دھان خون آلود و پُرآب گلبد

ه شما ھم ازی آش پخته س ، بيقدر دعوا و دنگله نيم ، حاجت ايده اين قماش شنياگران ازيم و ديلی  ، فھي ، خلعبدهللا

ن ، يسه نسازيک پيش ھمی خارجی ھا ده ين ، ماره پيکني و بی آبی مئید ، حالی چرا رسوايگان کاسه خات رسيشده 

گی يکی ديس ، ما بری يم ، پت و پنھان نيک لُنگ دارياسی ھمو ي ما کل ما ده ای حمام س و باوهللا! ادرھا ياو ب

 ھای عامه ، تجاوز ، ئی ، چپاول دارائیه انفجار ، ترور ، قاچاق ، آدم رباسألمم ، ما ھمه ده يخود مالوم است

 ، فساد اداری ، تفرقه اندازی ، ناباوری ، بدبختی ھای دگر مثل گرسنگی ، ئی، قانون شکنی ، زورگواختالس

 ۀيحتا تجزکاری ، بی سرپناھی و ين ، بيروئياک و ھيسوادی ، معتاد ساختن مردم به چرس و تريماری ، بيب

س ، باز چرا اونجای شما يفامه که گپ چيا ميکا و دنيم ، شما ، امريفاميم ، ما ميک و ھمدست استياوغانستان شر

ادرھای ناراضی يو در حضور ب) قطر (جلسۀن ، باز ما ده يشتر ازی داريم اگه کدام دعوا دگه بيرذسوزه ؟ بگيم

  "....ژی يا مالوميرکه با درسره گورو ، ورويد ، بيم ديطالبان کرام خواھ

 ی ولسمشر را برش داد ، او مۀانينمود سخنان داھ یر ميسی تقري برنامه که به زبان انگلۀنده و گرداننديآواز گو

 ،ستيده اند باکی نيصله نرسيبه کدام ف) بُن (جلسۀن جا ، در دور دوم يار معضله افغانستان درين درگياگر طرف: گفت

 ۀديگر را مالقات نموده واجندای مزايخ و شحنه ھمديدر حضور دھھا ش) قطر(المی ما در دور دگر در دولت اس

د گستر ، ياز طلب ، شھيم گرفت ، درآنجا برادران امتيمربوط به سرنوشت افغانستان و مردم افغانستان را پی خواھ

د ، کفروالحاد دارند يو کن يگری که ادعای وارستگی افغان و افغانستان را ازاسارت کين دين دست و آلوده آستيخون

نی ، يچيرانی ، عرب ، چيتانی ، ا افغان مگر دراصل پاکسالً ق که شکيشه رفيحضور خواھند داشت ، برادران ھم

کا ، دوست و حامی دموکراسی و آزدی ملت ھا درجھان ، يحاال دگر برادر بزرگ امر... لی وگبروترسا اند ياسرائ

ن محترم لطف يحاضر... نه ھا را  فراھم نموده است يشرق و غرب ھمه زمش دول يمان خوياران ھم پيبا ھمدستی 

.                          د ين کنيريرا ش د ، دھن تانيش دروازه قرار دارد برداريز پيت بسته بندی شده که روی مينموده از قطی ھای چاکل

ن ھنگامه صدای  يا ، دردمت ھجوم بردنيدست آوردن غنه ان تاج و تخت حسب عادت خارج از صف برای بيمدع

د يالخره کسی نفھمادر ھمھمه ای داد وگرفت گم گشت ، و ب) قطر(سوی ه ش بيپ: گفت  یار که مذبرنامه گ

  » !! ست ؟يدست که حکومت ب«
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