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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١٢ دسمبر ٠٧

  

  چشم بخيل کور
  

 را، مستند "موسوی"دوست عزيزم ھای پيشگوئی يکی از اگر بنويسم سالھا بود منتظر چنين روزی بودم، تا بطالن 

تازه با بينی کشال و پا ھای نيمه برھنه به دنبال چند تن که ، گزافه نگفته ام، چه از آن زمانی ساخته جشن بگيرمبت ثا

جوان پسر  ۴صاحب که روان بودم تا اينک به طرف مکتب محمود ھوتکی بزرگتر من جمله موسوی و برادرم، 

کمر "ادر نظر داشت معانی متعددی که از صفت  در اول کمر بسته نوشته بودم، بعداً فکر کردم ب–تحصيلکرده 

تا خدا نخواسته کسی پيدا نشود و بطالن ادعايم را دھم  تغيير تحصيلکردهتنباط می شود بھتر است آن را به سا" بسته

 می باشم، نه يک بار و يا دو بار بلکه در طول اين نيم قرن اگر بنويسم به ده ھا و صد ھا بار اتفاق -به اثبات نرساند

چنانچه اگر . باز ھم زيادی نگفته امافتاده، که موسوی سياه زبان چيزی را پيش بينی نموده و ھمان طور اتفاق افتاده، 

  :حافظه ناجوانی نکند برای اولين بار در صنف دوم بوديم که گفت

يده در خانه  از اين طرف سرگ بيا که گادی نزنيد، و چون خالف آن عمل نمودم به ناگزير مزۀ گادی زدن را چش

  .نيز توبيخ شدم که چرا اوالً خودم با چشم باز راه نمی روم و درثانی به حرف يک کالن گوش نداده بودم

از آن زمان تا اکنون، پيشگوئی ھای موسوی اشکال ديگری را به خود گرفته به عوض برحذر داشتن من از گادی، 

جع به افغانستان پيشگوئی می کند و روز ديگر راجع به حاال به مانند ساير خانه نشينان بغداد خبر، يک روز را

با تأسف تا جائی که من تعقيب نموده ام، در کل ھم درست برآمده، اين آرمان را . پاکستان، ايران و يا غرب و شرق

 ، غوره به دل مانده بودم، تا اين که خدا خير بدھد، امريکا و کرزی راکه روزی بطالن پيشگوئی اش را جشن بگيرم

  .چوب انتقاد از موسوی را به دست گرفته، کوفت نيم قرن انتظار را بکشم تا ،که کاری کردند کارستان

  :اين که امريکا و کرزی، دست من را باالی موسوی بلند نموده اند، بدين دليل می باشد

 متوجه شده اند که  سال اشغال سروکار داشته اند، حتماً ١١آنھائی که با نوشته ھای موسوی حد اقل در جريان اين 

ناچيز يک لک امريکا را به خاطر که اين آدم خدا ناترس و بی انصاف، از ھمان اولين روز ھا به عالوۀ آن 

و بيراھی که بلد بوده گفته است و بيچاره کرزی را نه در مانده نه دامان، ھميشه ھم ادعا نموده که  عسکرش ھر بد

با سير پر عۀ ما را سد نموده، در اين زمانی که ساير کشور ھا و ملل تجاوز امپرياليستی غرب، روند تکامل جام
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به عقب کشانيده، شتاب سير قھقرائی کشور ما را ، اين تجاوز غارتگرانه کشور و مردم ما روندشتابی به پيش می 

 بيرون شده، خدا را شکر که زنده بوديم و ديديم که اين پيشبينی نادرست از آب. را به صدھا سال به عقب می راند

اينک در چند مورد کشور ما مقام اول را دارا می باشد، به خاطر آن که ھيچ کس من جمله دوستم آقای موسوی 

  :منکر شده نتواند، در ذيل آن چند مورد را تذکر می دھم، تا کدام دعوائی باقی نماند

  : مواد مخدر توليد– ١

بر می آيد، کشور ما افغانستان " محققان بيطرف ملل متحد"ا تا جائی که از مطالعۀ رسانه ھای داخلی و خارجی حت

 در صد مواد اوليۀ مواد مخدر يعنی ٩٠با وجود مساحت کوچک آن نسبت به کل کرۀ زمين، به تنھائی بيش از 

را توليد نموده شکر خدا در اين رشته نه امريکايش رقيب ما شده می تواند و نه ھم روس و يا " ترياک"و " چرس"

طرف ساخته و بنويسم که در تمام کائينات و در ھيچ " معروفی" در اينجا نمی خواھم خود را با آقای. ماچينشچين و

 در هکجای جھان نا متناھی، کشوری به اندازۀ ما توليد ترياک و چرس ندارد، اما اگر سرم ھم برود، از اين حرفم ک

؛ زيرا اين حکم  از عالقه مندی خودم به مقام و منزلت کشور بر روی کرۀ زمين رقيب نداريم، بر نمی گردم

  .نخاسته، بلکه مستند به تحقيقات ملل متحد می باشد

ھمين جا زير پای خرم، وقتی طرف دليل :  گويند کسی از مال نصرالدين پرسيد، ناف زمين کجاست، جواب داد-٢

 من ھم به اجازۀ ارواح مطھر مال، با جرأت و صراحت ؛ھر کس قبول ندارد بيايد تا گز کنيم: خواست، مال افزود

 سال گذشته، سرآمد ١١تمام اعالم می دارم که کشور ما در عرصۀ بمب گذاری و عمليات خود کشانه، در تمام اين 

روز گار بوده، ھر کسی ھم که قبول ندارد، اين جرايد و اخبار و اين ھم من و کافر حرفم، بيايد تا بشماريم و از 

  .رد کشور ما دفاع نمائيمريکو

امريکای جھانوار می خواسته که ھائی  با آن که در ظاھر جنگ در ويتنام، کامبوج، الووس و ساير کشور -٣

 آدمھايش را خام قورت دھد نيز کشنده و بر باد دھنده بود، مگر به حساب استفاده از سالح ھائی با اورانيوم ضعيف

 ونيم و ميليارد سال ۴الح که بنا بر نوشته ھای آقای محوی تأثير بد آن بيش از ، و تحمل آن کشور در مقابل آن سشده

ھم ن، در اين زمينه جاوزادوام می کند، ھيچ مملکت ديگری اين تحمل را نداشته و به کوری چشم امريکا و ساير مت

  .از ما پيش نخواھد شد

و يا صدای شيطان بزرگ گوش بدھيم و احصائيه  بيائيد به جرايد و اخبار جھان از طريق دروغ خانۀ بی بی سی -۴

ھای ما را از آنجا بگيريم، ھرگاه کسی توانست بر مبنای آن اخبارثابت بسازد، که در زن ستيزی، کشتن زنھا، 

آتش زدن زنھا، کدام کشور ديگری به تناسب نفوس افغانستان، از ما پيش تر است، من حاضرم باز تجاوز بر اطفال، 

  . بمانم تا بطالن پيشگوئی دوستم را آنوقت به اثبات برسانمھم سالھا منتظر

از ھمه جديد تر اعالم رسمی يکی از مراکز تحقيقاتی مھم ملل متحد، به ارتباط فساد اداری و رواج ارتشاء يک  -۵

 از يشبکه کشور بوده که باز ھم به کوری چشم آدم ھای بخيل مقام اول به کشور ما رسيده، بيچاره ھا با وجودی 

دست  ھزار سرباز، دو چند آن مأموران امنيتی صد پدره، حدود نيم ميليون سپاھی و و پوليس و جاسوس دولت ١٣٠

بگيرند و نگذارند تا ھمدوش با کاروان تمدن انسانی را دشانده را موظف نموده اند، تا جلو رشد سريع کشور ما 

در شدند، خود را ا، ھيچ کسی مانع کار آنھا نشده باز ھم ق و استعانت خداوندیبه ارادۀ نيروھای اجنبیحرکت نمايد، 

  .از تمام حريفان يک سر و گردن جلو کشيده در فساد نيز مقام اول را به دست بياورند
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اين که به ارتباط اين انتقام کشی ام بعد از سالھا، باز ھم دوست عزيزم چه خواھد نوشت، زياد برايم مھم نيست، زيرا 

و اما به ھمين ارتباط نکته . ثابت ساختم که آن پيشگوئی ھا درست نيست" سياه باالی سفيد"مانیبه حساب ترجمۀ ال

  :بايد بنگارم" افغانستان فاسد ترين ملت ھا": ه اند که نوشتخدمت مؤساسات تحقيقی ملل متحدای ھم 

لت را تا می توانند در اين يکی از آرزوھای استعمار و ارتجاع است تا جھت دوام قدرت شان، يک مما می دانيم 

 مگر الزم فساد غرق نمايند تا باشد در پناه آن دار وندار کشور شان را برده بر خود آنھا از بام تا شام سواری نمايند،

نانی را که شما به عنوان ملت معرفی نموده آنھا را تجسم فساد می دانيد، ملت افغان آاست شما ھم اين را بدانيد 

ملت افغان، يک مشت افغانستانی اجير است، که خود را در خدمت استعمار و ارتجاع قرار داده نبوده، بلکه دشمنان 

آن وقت حق خواھيد داشت تا از آن به . ، اندکی حوصله نمائيد تا ملت افغان، در عمل خود را به شما نشان بدھدندا

 .خوبی و يا بدی ياد نمائيد

 
 


