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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

 
 Political Satire  سياسی طنز

  
  

  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

 )مقالۀ سوم(
 
  
  

   انجنير خليل اهللا معروفی                                                          دپلوم
  ٢٠٠٧ اکتوبر ٢٩برلين، 

  
  
  
  

  به زمين ميخورندزمينخوران آخر 
  

  بهـرام که گور می گرفـتی همه عـمر
  بنگر که چـگونه گور بهـرام گرفـت

  
انس و نه از   از جنسِ  جنس و هـر قـماش ، مگردر گشت و گذارند؛ از هـردر افغانستان عزيز " اشباحی"

  .نوع جن و پری
با سقـوط دولت نجيب و درآويزی تنظيم های جهادی برای حصول يکه تازانۀ قـدرت ، تمام تعامالت قـديم و 

از زمان به قـدرت رسيدن تنظيم ها تا به سقـوط ايشان بدست  قهار طالبان . متمدن  در ملک ما برهم خورد
.  هـزاران ليل و نهار را پشت سر گذرانيدــ حضرت کابل ــستان  و خصوصًا چشم و چراع وطن ، افغان

های منطقه به منطقه و  و جنگ... ها و بم کفـيدن ها و تفـنگ کشديدن ها را  ها و توپ زدن راکت پرانی
 و چور و چپاول ها  زورگوئی ها. ناحيه به ناحيه و کوچه به کوچه و خانه به خانه  و جنگهای تن به تن را

اسالم پامال کردن ها و قانون شکنيها و غـصب و تخريب و فـروش دارائی های .... ها را و  و بی ناموسی
  ....ملکی و ملی و غـصب مال و ملک و جايداد خلق خدا و زراندوزی های بی سر و بی پا  را و 

 و دار و دستۀ غـدارش "ابرجنايتکار قـرن"و طالبان آمدند و طومار همه جنايتکاران تنظيمی را برچيدند و 
 کنار ،جيحون  غـرقاِبپنجشير و خواجه بهاء الدين دواندند و در لبۀ پرتگاِه) ٢(را تا غارها و سوالخ های 

رخ نميداد، آخرين بقايای غـدر و جنايت و خيانت و  Nine Eleven" ناين الون"و اگر واقعۀ . زدند
" ام الفـساد"رسيد و جنايتکاران  تنظيمی، بسر می...  سفاکی و زورگوئی و تعصب و وطن فـروشی و

حيف و . شورای نظار يا طعمۀ ماهـيان آمودريا ميشدند و يا که به ممالک ماورای جيحون متواری ميگشتند
" ابليسان قـرن حاضر"و " شريران قـرن بيستم"هـزاران افـسوس که چنين نشد، تا ملک و ملت از شر اين 

  .فـتندنجات می يا
و صد حيف که زمامداران جديد، تاريک انديشان قـديم و تاريخ زده ای بودند، که ميخواستند افغانستان را 

طالبان اگر بدتر از گروهـهای تنظيمی نبودند، بهتر از ايشان . به قـرون وسطی پرتاب کنند" فـلخمان آسا"
ان و زن ستيزان دوران جديد، با وجود تمام اين سياه انديشان عهد عـتيق و اين فـرهـنگ ستيز. هم نبودند

و آن اينکه در قـلمرو خود نظم را برقـرار ساختند ، افـراد مسلح را کامًال خلع . زشتيها يک حسن داشتند
سالح کردند و مردمی را که خلع ملک و زمين و جايداد شده بودند، دوباره به حق قانونی و شرعی ايشان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ل کس ميسوخت اگر به مال و ناموس مردم و دولت کج مينگريست، چه رسد به در دورۀ ايشان با. رسانيدند
) ٣(اين که زورگويانی بيايند و مال چارده معصوم را  بخورند، خرقه از قـندهار و جهنده از مزار بدزدند  

به هـزاران جريب و ايکر و هکـتار قـورت " مال بی صاحب"و زمين های سرسبيل دولتی را به حيث 
  !!!!!!کنند

  از سالهاست که باندهای جديدی در سرزمين بالکش افغانان سر برآورده ،  در جوشش و طغيان اند و يکی 
   :" زمينخوران"و اندر تعريف  .  اند"زمينخوران"و " مافـيای زمين"ازين جمله 

ی بلعند و و به زور سالح و افـراد مسلح  م" زر و زور"آنان که زمين مردم و دولت و ملت را به زور « 
  ».اند" زمين خوران"آروغی هـم نميزنند، 

 از ترکيبات اگر. ترکيبات زشت و زيبای فـراوان درست کرده اند" خوردن"کابليان ارجمند از مصدر 
  :ناخوش آيند سخن رود 

خام "، " چوچه خور"، " قـرض خور"، " پيسه خور"، " حرامخور"، " مردارخور"، " مفـت خور" 
، " جهانخور"، " خون خور"، " آدمخور"، " سود خور"، " لت خور"، " َدوخور" ، "جانخور"، " خور

قـرآن "، "  تيار خور"، "  لته خور"،  " دالخور"، " بالخور"، " مالخور"، " چتل خور"، " بدخور"
پسمانده "،  " کته خور"، " ريزه خور"،  " شراب خور"، ) شرابی" (دواخور"،  " قـسم خور"، " خور
زهـر " (زارخور"،  " الشوخور"،  " پيش پای خور"،  " تپک خور"، " خط خور"، " قـلم خور"، " خور
  .را خـواهـيم يافـت... ،  و " خنک خور"، "  خرخور"، " ُپر خور"، " رشوتخور"، ) خور

.  بسيار سخت سر زبانهاست"زمين خور"ازين ميانه در روزگار ما و بلکه در همين  روزها  ترکيب جديد 
پورتال ملی و افـشاگر جنايتکاران و دشمنان " تحليالت"اگر خوانندۀ عـزيز از ديروز بدين سو، در صفحۀ 

از . نظر انداخته باشد، چند ويديو حتمًا توجهش را جلب کرده" افغان جرمن آنالين"وطن، يعنی پورتال فخيم 
مهمانان پورتال را به ديدن و شنيدن . ارتباط ميگيرند" مافـيای زمين"و " زميخوران"جمله دوتای آنها به 

  .  افغانی دعـوت ميکنمِ اين دو ويديو صميمانه و با الحاح
با شاروال کابل، جناب روح اهللا امان، تعبيه گرديده و " تلويزيون طلوع"در ويديوی اول مصاحبۀ راپورتر 

 از خالل هـر دو .در ويديوی دوم مصاحبۀ وزير شهرسازی و انکشاف شهـری، جناب محمد يوسف پشتون
 هـر دو مامور عاليرتبۀ دولت از غـصب زمينهای دولتی بدست . مصاحبه ، عمق فاجعه را ميتوان دريافـت

  : وزير شهرسازی افـشاگرانه تر لب به  سخن کشوده  ميگويد سخن ميگويند و  " مافـيای زمين"
  . و درين مملکت مافـيای زمين موجود است... « 

در شهرک مرجان کالن ترين مافـيای زمين در آن دست داره، که . درين مافـيا بسيار کالنها دخيل اند
و . مه فـورًا ميگم و به شرافـتت قـسم اگر اين را اعـالن نکنی. هـفـتـصد جريب زمين دولت را دزدی کرده

  »!!!!!خبر داری که در رأسش کيست؟؟؟؟؟؟ آغای فـهـيم
مشهـور ،  قـسيم خان فـهيم است که افغانستان و خصوصًا کابل " دلگی مشر"همان " مآغای فـهـي"مراد از 

گاهی  بزرگترين . کار ميگيرد) ٤" (گاوزوری"فـکر کرده و پيوسته از " ارکارۀ پهلوانی"نازنين ما را 
فاتح "خويش می چسپاند، گاهی خود را " مبارک"، را به زور بر سر نام " مارشال"لقـب  نظامی ، همانا 

  .... ميسازد و " سرخيل ميدان"و " کابل
 ساخته و تا ميتواند زمين "سرخيل زمين خوران"و " رئيس مافـيای زمين"ولی از همه بدتر که خود را 

به يقـين که . اما تا زمانی ادامه خواهـد يافـت که خودش به زمين بخورد" زمين خوردن ها"اين . ميخورد
چه خواهـد کرد اگر اين دم و . به پايان ميرسد) ٥( روزی اين قـدرت و اخ و دب اين پهلوان پنبه نميداند، که

دستگاهـش به حکم عـدل و داد گردون ،  دگرگون گردد؟؟؟ چه خواهـد کرد اگر صاعـقۀ غـضب الهی بر 
فـرقـش فـرود آيد؟؟؟ مگر عاقـبت کار خود را دمی سنجيده است؟؟؟ مگر کمی فکر کرده است که اگر 

ن و نرون و چنگيز و هـيتلر هم باشد ، باآلخره روزی عمر نکبت بارش به آخر خواهـد رسيد؟؟؟ در فـرعـو
ارنوال و لوی  آن روز چه خـواهـد کرد؟؟؟ اگر در اين جهان از خشم مردم و دادگاه و دادستان و محکمه و 

نجات " دادستان ازلی"ارنوال رهائی يابد، در جهان آخرت کيست که وی را از چنگ عـدالت خداوندی و 
آن وقـتی که گرزهای آتشين بر فـرقـش نواخته شود و فـرياد و صيحۀ عـذابش تا ملکوت اعال باال بدهـد؟؟؟ 

روزی که پنجۀ عـدالت خداوندی حلقـومش را بفـشرد، مال و ملک !!!!!!  گردد، فـريادرسی نخـواهـد يافـت
 و بازار  های غصب کردۀ ملکی و دولتیان خراش و زمينو جايداد و  بنگله و  ويال  و  بلند منزل و آسم

  !!!!!اش وی را نجات نخـواهـند داد"طالفـروشان"
من مگر يقـينًا بدين باور استم که او و جنايتکاران ديگر در همين دنيا و پيش چشم کسانی که مورد ظلم و 

  .اعمال خويش را خواهـند چشيدجفا و بيداد ايشان قـرار گرفـته اند، عـقـوبت خواهـند گرديد و سزای 
اگر ترجمان درد و رنج گردم و پيام درد رسيدگان و هـردم شهيدان بی پناِه وطنم  را بازگويم، که راه و 
چاره ای ديگر ندارند و فـقـط چشم خود را به عـدالت الهی در روز جزاء دوخته اند ، رباعی معروف شيخ 

  :م کرد که اجـّـل حضرت سعدی شيرازی را پيشکش  خواه
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      تلخی و خوشی و زشت و زيبا بگذشتــــرا بگذشت     دوران بقا چو باد صحـــــ

  پنداشت ستــــــــمگر که ستم بر ما کرد         بر گردن او بمـــــــاند و بر ما بگذشت
  

ان که بر مردم آن. زندگی و زندگانی ميگذرد ، و هـر آنچه از خوبی و بدی و زشت و زيبا در آن نهفـته است
ظلم  روا ميدارند و حق مردم را پامال ميکنند ، به تحقـيق بدانند که اين ظلم و جفايشان بر مردم نيز گذشتنی 
است ، ولی آنچه ناگذشتنی و برگشت ناپذير است ، حق مظلـوم است که بر گردن ظالم ميماند و ابدالدهـر و 

  .تا  ابد اآلباد ميماند
  

 و بازخواست گری و دادگاه و محکمه ای وجود ندارد ــ  که به اگر در ملک ما حکومتی
و  آخرين اميد ستمديگان و .  خـواهـد رسيدشک و ترديد ،تحقـيق ندارد ــ روز جزاء بدون 

  !!!!!آخرت  دوخته خـواهـد ماند " روز انتقام"جفاکشيدگان وطن به 
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :وضيحاتت
را در سرتاسر اين نوشته، به شکل گفـتاری آورده ام ، که البته در صورت " خوردن"ترکيبات مصدر   ــ ١

  .رددمبدل ميگ" خوار"به " خور"ادبی و زبان معيار 
در تلفظ گفتاری بسيار " الم"به " راء"تبديل در زبان دری، . است" سوراخ"تلفظ گفتاری از " سوالخ" ــ ٢

شکل ه را ب" ضرر"گويند و عوام کابلی حتی کلمۀ عربی " ديوال"را " واريد"که  خورد، چنان بچشم می
  .تلفظ ميکنند" ضلل"
  
گذر ".  "سنگ کش ها" و زير گـذر "خرابات"نزديک زيارتی است در کابل قـديم " چارده معصوم" ــ  ٣

باال "، در سمت شرقی باالحصار کابل و در باالی " کاسه برج"کوچه ای بود، که در زير " سنگ کشها
در کابل قـديم گذرهای بسيار به حساب . واقع بود ، که در اصل سنگ کشان در آن سکونت ميکردند" جوی

گذر "، " گذر  آهـنگری"،" گذر سراجی"، " گذر تنور سازی" از قـبيل اهـل حرفه نامگذاری گرديده بودند
  .غـيره و" کوچۀ بتگر"، " شانه سازی"، " گذر خرابات"، " بوريابافی

  
و . رسول خدا حضرت محمد مصطفاست که در قـندهار نگهداری ميگردد" لباس مطهر"مراد از " خرقه

"  جنده"آب در مزار شريف است، که زبان عوام آنرا منظور از همان پرچم زيارت شاه واليت م" جهنده"
  .تلفـظ مينمايد

  
  .بکار رفـته و با حيوان مشهور ارتباطی ندارد" مرد تنومند و قـوی الجثه"در متن در معنای " گاو" ــ ٤
" جالل و شکوه"و " کر و فـر"و " کش و فـش"اصطالح عاميانۀ کابلی  و در معنای " اخ و دب" ــ ٥

  . ه و ظاهـری استخودنمايان
 

 


