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  رھا.س

 ٢٠١٣ جوالی ٠۴

 تپ وتالش بقه تارسيدن به لب جوی است
" سرک بزازی"درخشيد، با يک رفيق از پيش رياست معارف واليت غزنی به طرف   گذشته که آفتاب گرمی میروز

برايم نشان داد که به امتداد ما ) شد يک محصل است که فکر می( پياده می رفتيم ودر اين ميان رفيق، کسی ديگری را

که به طرف آفتاب  ولی از طرف ديگر جاده در حرکت بود وکتابی را که در دست داشت خالف ديگران، به جای اين

ن گرفته بود وآفتاب از طرف کند، در جھت مخالف آوگيری  آفتاب برصورتش جلۀبگيرد تا از تاپيدن مستقيم اشع

درحال " جگر پزی"کتاب يا به اصطالح آن حايل به سمتی گرفته شده بود که به آن طرف چند کراچی . ش می تابيدديگر

گلوله ھای شکر آلود خطرناک تر از گلوله ھای زھر آلود ! "پخته کردن جگربود، من با طبع شوخی به رفيق گفتم ببين

، گفت چطور؟ گفتم آن محصل اگر کتاب را به آن طرف نمی گرفت جگرھای پخته شده توجه محصل را "کنند میعمل 

که بدترين  يج مطلوب نداشت به اين خاطر که از جمله، کسانیدر آن صورت نتاکرد که  به طرف خود جلب می

چون سرمايه داران اين را  -  است به خصوص وضعيت خراب اقتصادی نوضعيت را در افغانستان دارند، محصال

ھا می شد، يا باوجود که اين محصل مجذوب جگر   وزمانی-دانند که اوالد ھای شان در داخل تحصيل کنند ننگ می

 خراب داشت ويا با وجود دل رفتگی ۀ چپتر خود را جگر می خريد که اين ھم ناشدنی بود ونتيجۀ خالی، پيسجيب کامالً 

زدگی ذوق آن رد می شد که در اينصورت نيز عواقب خوشايندی نداشت ودرکناراش به سوی جگر خوری، از پھلوی

کامل، حسرت اين روز تا آخر در دل محصل باقی ميماند پس بھتر است که آفتاب گرم بر وی بتابد تا جگر ھا را نبيند يا 

  .فراموش کند

 شان جيب جگر خوری را ه ھایداين يک سرگذشت شوخی بود ولی حقيقت نيز جز اين نيست که محصل افغان وخانوا

  ".کنند گلوله ھای شکر آلود خطرناک تر از گلوله ھای زھر آلود عمل می"ندارند واين حقيقتی را ثابت می کند که 

 ولی امروز آن را فراموش کرده ونه تنھا ند کسانی که  روزگارانی، سنگ خدمت را به سينه می کوبيدۀواين جمله دربار

 کسان، ۀ آناز آن جمل.  با آن مخالف اند، نيز به خوبی صدق می کننداً دربعضی موارد جدکه فراموش کرده بلکه 

خوبش را در  را می توان نام برد، بشر دوست که در اوايل آمدنش از خارج، جمالت بد و" رمضان بشردوست"يکی

 مردم  افکار وبه سراب بردنۀ، افشای نقش تخريب کنند"دولت پوشالی کرزی"زمان خوشی وغمگينی اش، شکايت از 

داد، امروز تمام آن  ھا، پارلمان فاسد وجنايت کاران جنگی وديگر مفاسد اشغال گران، تشکيل می"او.جی.ان"از طرف 

  .شعار ھا به سازش وخزيدن به سوی قدرت گرويده است
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" ی احمدزی باشدم در پھلوی عکس اشرف غنسکه حتی عک می شرمم از اين: " در آن روز ھا بشر دوست می گفت

که از آن شرم داشت جان وجگرشده وبه سالمتی ھم ديگر از تماشای ويرانی ھای اين وطن  ولی امروز با ھمان کسی

  .وبدبختی ھای ھم وطنانش لذت می برند

ھای امپرياليستی در داخل کشور سمارق وار به روئيدن شروع کرده بود، بشر دوست " او.جی.ان"در آن روز ھا که 

ھمين   مردم، قيادت گرفتنتحت خاطره يکی از سالح ھای قدرت مندی امپرياليستان ب«ره می کرد که يخن پا

ولی امروز چه شده که اين دشمن سرسخت » ھا می باشند پس ھر چه زودتر اين ھا بايد جمع گردند" او.جی.ان"

  شده است؟" سالح قدرت مند امپرياليستان"ھا خود کارمند ھمان " او.جی.ان"

ياد " راه ديگری برای تداوم جنايت جنايتکاران"ن روز ھا بشر دوست پارلمان را ضد ملت خوانده واز آن منحيث در آ

راه ديگری "می کرد ولی امروز چه شده که آن بشردوست مخالف سياست ھای پارلمان، خود پارلمان نشين شده واز

  استفاده می کند؟" برای تداوم جنايت جنايتکاران

خواند ولی  بشردوست قانون دولت پوشالی کرزی وقانون پارلمانی آن را تناب دار برگردن ملت میدر آن روز ھا 

ويژه درچوکات پارلمان ضد ملت، به قانون گذاری مشغول ه امروز چه شده که خود در پيکرھمين دولت پوشالی وب

  است؟

  ...و

 خود نمی ۀ بشردوست اين شعار ھارا پيش؟ در آن روز اگر آقای"خزيدن بقه تا لب جوی است"آياجز اين است که 

 که حاال دارد برخوردار باشد؟ در آن روز اگر آقای بشردوست آن نقاب را نمی یممکن بود از اين شھرتآيا ساخت، 

ش شود؟ در آن روز نصيبوديگر چوکی ھا " وزارت پالن"پوشيد آيا ممکن بود که درھمين دولت پوشالی چوکيی مانند

پوشالی نمی خواند آيا ممکن بود که در اين دو دوره خود در ھمان پارلمان  ارلمان را ضد ملت واگر آقای بشردوست پ

  ضد ملت وپوشالی، جای می داشت؟

کرزی "مقام ويک اخطار بود برای  شھرت و پول، خاطری رسيدن به چوکی،ه يک راه بود ب تمام آن ھا نه، ھرگز نه و

گلوله ھای شکر "می بينيم که به چه آسانی   چنين يک شخص ھستم وکه اگر برای من چوکی ندھی من اين" مزدور

  .تيز آقای بشردوست را به واژه ھای چاپلوسی تبديل کردند شعار تند و" آلود

 

 


