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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

  
   مونشن-خالق داد پغمانی

  ٢٠١٤ اگست ١١

  

   سنتی ديرينه بين سياستبازان،تعھد شکنی
اين که در ساير کشور ھا سياستمداران و حتا سياستبازان آنھا تا چه حد به قول و قرار خود می توانند پايبند باشند، 

امری . تواند به عالوۀ ماھيت  چھره ھای فريب و قھر دولتھا، طرز برخورد آنھا را نيز مشخص بسازددر کل می 

که تجربه نشان داده برای تمام آنھا الزام به مراعات تعھد در عين حالی خود را سخت بدان پايبند و متعھد نشان می 

بين زعما و سياستمداران کشور ما با دھند پشيزی ارزش نداشته است، شايد يکی از اساسی ترين اختالفات 

  .ھمطرازان شان در سطح جھان، عريانی و برھنگی دروغگوئی و تعھد شکنی آنھا باشد

تا جائی که از مطالعۀ اوراق تاريخ بر می آيد بدون آن که خواسته باشيم موجوديت اين پديده را در گذشته ھای دور 

ترين نمونۀ اين تعھد شکنی را می توان در نيمۀ اول قرن بيست، تر نفی نمائيم به جرأت می توان نوشت که بارز 

را با مھر قرآن به دام » حبيب هللا کلکانی» « نادر غدار«زمانی که سر سلسلۀ خاندان طالئی  ١٩٢٩يعنی در سال  

ندان انداخته، سرش را بر باالی دار بر افراشت، مشخص نمود؛ از آن تاريخ به بعد ماشين دروغ و تعھد شکنی خا

  .طالئی چنان آگاھانه به کار افتاد، تو گوئی آنھا کلمۀ صداقت و وفای به عھد را ھرگز نشنيده بودند

به دنبال نابودی خاندان طالئی و آغاز حاکميت نوکران روس، دروغ گوئی و تعھد شکنی ھای قبلی از حالت پراکنده 

پای نمودن آن نيز چنان مد روز شد که ديگر تمام به در آمده ضمن آن که شکل سيستماتيک و منسجم را گرفت، زير 

 مردم زمانی عدم التزام و تعھد نزداين . مردم افغانستان دانستند که نبايد به قول و قرا رژيم دست نشانده اعتماد نمود

مردم عادی که تا آن زمان . عمق و گسترش بيشر يافت که رژيم برای بار نخست عفو عمومی خويش را اعالم نمود

ر نمی کردند کسانی با ادعاھای بزرگ مبارزاتی و کته گوئی ھای بی مانند، آن قدر حقير باشند که به منظور به فک

دام انداختن و قتل عام مردم نخست عفو عمومی اعالم و به دنبال آن ساده لوحانی را که به قول رژيم اعتبار نموده 

 حرف نمايندگان رژيم اعم از خرد تا بزرگ اعتماد را بودند، سربه نيست نمايد، بامشاھدۀ وضع، ديگر ھرگز به

  .جايز ندانستند

فريبکاری رژيم تنھا در مواجھه با مردم محدود نمانده، بلکه بار بار عين تعھد شکنی ھا را با باداران شان يعنی 

ناح دھارۀ روسھا نيز انجام دادند، چنانچه زمانی که روسھا تصميمم گرفتند تا به عوض تشديد نفاق بين دو ج

د که برای بقای شان مفيد و مؤثر باشد، ھرچند ده ھا بار افراد نوطنفروشان ، تا حدودی وحدتی را جايگزين نماي
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مشخصی از جناح ھا تعھد می نمودند که ديگر با ھم جنگ نکرده و عقب ھمديگر توطئه نخواھند کرد، مگر به 

  . باز ھمان خرک بود و ھمان درکمجرد خروج از اتاقی که تعھد در ان صورت گرفته بود، 

و زير خارجۀ شوروی متوفا بود، آنقدر » گروميکو«اين تعھد شکنی و ميانجيگری از جانب روسھا که عمدتاً وظيفۀ 

  .را نيز بين مردم از بين برد» گروميکو« يکی از دوستان آشنا به زبان روسی، اعتبار ۀادامه يافت که طبق گفت

دروغ پراکنی و تعھد شکنی، اين تنھا مزدوران روس نبود که آبروی روسھا را به باد اگر از حق نگذريم در اين 

، آنقدر در اين راه پيش رفتند که ديگر ھيچ فاصله ای بين آنھا ربانی و گلبدينداد، بلکه احزاب اخوانی به خصوص 

متعھدان در مسکو اگر سوگند می خوردند، در کنار که تفاوت قضيه صرف در اين بود . و نوکران روس باقی نماند

قانون اساسی شوروی از وجدان خود نيز ياد می نمودند، در حالی که خود می دانستند قسم به وجدان نزد آنھا يعنی 

نه تنھا » برداران اسالمی« قسم قرار می دادند در حالی که بنایم تا ، زيرا آنھا وجدانی نداشتند، و صفرقسم به ھيچ

ن و خانۀ کعبه و دست خود آرا به قيمت کاه ماش به حراج می گذاشتند، بلکه قر» خدا« و در ھر جلسه ای هزمه روھ

  .را در داخل خانۀ کعبه بر قرآن گذاشتن، تمام دار و ندار اسالم را نيز حراج کلوخ استنجای خويش می نمودند

  

 ! وطن تان را ويران کرده حراج نمائيدھر دو نفر حق داريد مردم را بکشيد و! بيائيد جان الاليش

  :زبان عکس

  »خايم ديگه کتی از او دست بتم، خو شما که ميگين روی شما عزيز استمه خو نمی «: ربانی

  »صد دفه که قار کنی، باز ھمينجه استی. ديدی که باز آوردومت: گلبدين

وز به عالوۀ جوابگوئی به مشکالت بيچاره بزرگان دولت ھای پاکستان و عربستان سعودی که می بايست ھمه ر

 را ترميم نمايند، برای مسعود و ربانی، گلبدين تا مناسبات بين می نمودند مسرا ھای خودشان، تالشکشوری و حر

مرغ ھر دو نفر يک که ، قول و قسم شان را بشنوند دست شان را بر حجراالسود بمالند، در حالی بدھندھدايت آنھا 

 زمانی را که برای ، طرف قسم خوردن و تعھد کردن، به عالوۀ دريافت ميليونھا دالرلنگ داشته و برای ھر دو

  . تجديد جنگ نياز داشتند، مساعد می نمود

، عين بز بازی را با وزير خارجۀ ربانی ھا و ببرکھا، نجيب ھا، امين ھا، تره کی ھاحال می بينيم که جانشينان 

 و اشرف غنیزيرا امروز .  ختمی برايش وجود ندارد،رداشت سوابق کارامريکا آغاز نموده اند آغازی که با در نظ

اينبار دل انسان به .  و ھمين دور باطل تا بی نھايت ادامه خواھد يافتاشرف غنی و پس فردا باز ھم عبدهللافردا 

می بايد بايد بسوزد که به عوض شرکت در رقص مرگی که اسرائيل به راه انداخته و وی نيز » جان کری«بيچاره 

به خاطر به خون کشيده شدن فلسطينی ھا پايکوبی نمايد، بايد بار بار ھی ميدان و طی ميدان گفته خود را به کابل 

  .برساند تا مشکل عبدهللا و غنی را حل نمايد
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  !ھر دو نفر حق داريد مردم را بکشيد و وطن تان را ويران کرده حراج نمائيد! بيائيد جان الاليش

  :زبان عکس

  ای حرامی، تا که خود چيره نکدی نماندی: شرف غنیا

  ای لوده، حالی فاميدی؟: عبدهللا

 باز و باز ھم برای حل اين جان کریتا جائی که من از ھر دو شناخت پيدا کرده ام، به جرأت نوشته می توانم که 

  .مشکل قدم رنجه خواھد نمود تا بين دوباند جاسوس آشتی و مودت برقرار نمايد

 نيستند زيرا اين را می دانند که طی زياد نامرد نباشند بازھم نم اين دو نفر ھر چه چه پنھان، گاھی فکر می کاز شما

زمانی که بين خود به ارتباط غايلۀ انتخابات استعماری دعوا به راه انداخته بودند، به ده ھا و صد ھا انسان آزمند و 

 روی خود را سياه نموده اند و حاال اگر آنھا از دعوا بگذرند، يا ھم احمق به طرفداری يکی از آنھا به عوض کاغذ

  :مسألۀ شاھد ھا به کجا خواھد کشيد، مگر نه اين است که گفته اند

 قلم به عبدهللاگر آنھائی که فعالً بعد از تعھد جديد . دعواگر از دعوا گذشته، مگر شاھد از شاھدی خود نمی گذرد

  ؟ را نمی يابند، پس بگوئيدچه کسانی ھستندمذمت وی می گردانند، حيثيت شھود

 


