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  رھا .س
 ٢٠١٣ جوالی ١٣

  

 زنند  داغ شوربای اربابان چرخک میۀيتيمان به دور کاس
سرخوردم که " نورين"نام ه  بیکه مشغول جست وجو در کانال ھای تلويزيون بودم ناگھان با کانال شب گذشته زمانی

 از ه ایی نطاق آن که يک بياني می تپد برای بازشنيدن فرموده ھاشکرخدا عجب کانالی بود وعجب نطاقی داشت، دلم

قامت آن نطاق  و  قداً که واقع د، گذشته از ايننارس را به شنود بينندگان می" ائتالف ملی -رواميديحزب ائتالف تغي"

ی انطق يا ھمان بيانيه   تلويزيونی،ۀيک مجری برنام ک معتاد زير پل سوخته بيشتر شبيه بود تاخيلی دل پذير بود وبه ي

 واليت باميان وجود داشته ۀداشت که در بازار کھن" بابه قره قولی" نيز شباھت عجيبی با آذان مسجيد می خواندرا که 

 را دارا می باشد وھراز گاھی جمالت سر "حزب دموکراتيک خلق افغانستان" عضويت در !!ومؤذنی دارد که افتخار

به تحليل " قرآن"را ازمنظر " دودی کالی، کور،"ببرک کارمل به عاريت گرفته و" یتئوری ھا"منبر خود را نيز از 

وليت به واليت شريف باميان رفته بودم، گوش ؤسال گذشته زمانی که برای ده روز به تعقيب اجرای يک مس -می گيرد

  .کردن شروع می کرد" عر عر" صبح به ۀمبتذل آن مؤذن شد که ساعت سه بج اح وضکلمات افت ذان وھايم آزرده از آ

ن نطق به بيا که با کشيدن آه سرد ھر لحظه، زمانی) در اين جا منظور از مؤذن، ھمان نطاق تلويزيون می باشد( مؤذن

زد تا  پھلو می ی شده باشد، به پشت وکه دچار اسھال شديد مثل کسانی شده و" چھل قات"ش می پرداخت، رنگ ورقم

  :موضوع بيانيه. که خوشبختانه بيانيه به آخر رسيد اين

  :به يخن پارگی پرداخته بود" داکتر عبدهللا"س آن أودر ر" اميد و رييحزب ائتالف تغ"

ريکائی ھا به کلی با ام) ناگفته نماند که جناب عالی خود را با کرزی اپوزيسيون می خواند( دراين اواخر رفتار کرزی"

 سنگين به ملت افغانستان ۀاين ضرب نی را در برخورد خود با کاخ سفيد درپيش گرفته است و خشۀر کرده وشيوييتغ

 کرزی از امريکا بخواھد که اً است، ما از اين کارھائی کرزی سر درنمی آوريم ولی مشکوک ايم که نکند واقع

بيايد، آنوقت است که خاک   که اين گمانه زنی ما حقيقت از آب دریتنيروھايش را از افغانستان بيرون کند، درصور

راه مذاکره با آنھا   کرزی بود که دفتر طالبان درقطر بسته شد وۀی بچگانلت می ريزد ودرضمن، ھمين رفتارھابرسر م

شورای عالی "داری بس ارزنده وپايرد به ھمين خاطر او به فعاليت ھانيز مسدود شد، کرزی نيت خدمت به مردم را ندا

  ..."گان می باشدستقل نيست بلکه وابسته به بيگانارج قائل نمی شود وھمه را رد می کند، کرزی يک فرد م" صلح

" داکتر عبدهللا"کلوخ افغانستان امکان اين را می داشت که حرف بزنند، باشنيدن اين ياوه سرائی ھای  اگر سنگ واً منطق

سر دريک آخور داشته واز يک " اپوزيسيون"و"پوزيسيون" با ھمان به اصطالح  که ھمگی يکجا!!وھم پالگان شريفش

حلقه  می شد وبه دنبال آن، می فھميدند که اين مزدوران،" جگر درد"در آغاز ازخنده  منبع تروخشک می شوند،
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نه ناراحتی  شان بوده وبی شرمابرگوشان وجارچيان منافع ارباب امپرياليستی شان، مشغول به بازی گرفتن سرنوشت

جگر شدن ديگری در پيش اربابان شان می  جان و ی درحد زن وشوھری خودرا که ناشی از کم اھميت شدن يکی وھا

: باشد، به سرنوشت کلی ملت تعميم داده وآن را خاک ريختن برسر ملت می نامند ولی نمی خواھند اين را قبول کنند که

سگان پاسبان منافع ارباب، که با اين ھمه ...ائتالف، شورای عالی صلح و ۀجبھ شماھستيد، ھمگی تان اعم از کرزی،

 ھا کرزی، امروز حتانه به دفاع از آن برخاستيد نه تنخيانت ومزدوری تان خاک برسر ملت ريختيد وبی شرما جنايت،

 وسيع وبی رحم ۀ سينکه امکان ندارد وبدون شک -اگر با انداختن تمام گناھھا برسر کرزی بتوانيد خود را تبرئه کنيد

چنگ  آيا در آن زمان ھائی که کرزی نبود ولی شما با -نھفته دارد تاريخ اين دوران ھای سياه را درخود بدون تحريفات،

ندان درطی بيش از دو ونيم دھه مشغول مکيدن خون ملت بوديد، گناھان آن ھمه جنايت وخون آشامی تان را به  دو

درنھايت با انداختن گناھان تان  بايد ھمان می شد و  بايد بگوئيد که، قسمت ھمان بود ود آويخت؟ البديگردن کی ھا خواھ

ش احمقانه وامکان ناپذير است که کتمان  اين برائت جوئی ھا ھمان قدر کوشبه گردن فلک، خود ھارا تبرئه کنيد ولی

  .جنايات تان

که ھر مزدورشان بتواند در راه  تازمانی: ين است شان اۀسياست عمومی امپرياليستان درقبال مزدوران به خدمت گرفت

امپرياليسم تحت ھر  قابل استفاده باشد يعنی دربازار مزدوری چلند داشته باشد، مين منافع اربابش مفيد واقع شده وأت

 مزدور يککه   را بی نصيب نمی سازد ولی به محض ايناوشان را به کار گرفته واز ھيچ مرحمت خود ھاشرايطی آن

 برای اربابان امپرياليستی شان يک بار اضافی ئی خود را ازدست داد وبه عالوه، نگھداشتن ھمچون مزدور ھایمدکارآ

اعصاب  .ش قرار گرفت، بالفاصله آن را طرد نموده وکسانی ديگری را درخدمت می گيرددرتقابل با ديگر مزدوران و

که درد از  ی می کشاند درحالیاحق گپ را به ديگر سو ولی به نکندت می أ نيز امروز از ھمين جا نشخرابی عبدهللا

 با کرزی در اينجا است که چرا کرزی نسبت به او در پيش امريکا،  حسادت ورزی عبدهللاً حقيقت جائی ديگر است،

 شده ی ابزارمزدوری کرزی، درپيش عبدهللا. تر اھميت می دھد آن خود می کند وامريکا به او کمامتياز بيشتری را از

  . مزدوری خودش امضاء شده وتداوم پيداکندۀت تا قرارداد دوباراس

، جنايت کرزی با "نزديک من نيا که سياه ھستی ومرا سياه می کنی: ديگ دان به ديگ بگويد"اين خنده آور است که 

 نيستند کهاين آنھا  تفاوت چندانی ندارد واز طرف ديگر،  بعد از به اشغال درآمدن افغانستان توسط امريکا،عبدهللا

ن کنند بلکه امريکا ھستند که طبق منافعش ھرکدام را طبق کاربرد شان در يي وابستگی ومزدوری شان را تعچگونگی

دھد ونيز ھم چنان که ياد آورشديم   مفيد بودن شان، به آنھا امتياز میۀزمينه ھای مختلف به نوکری گرفته وبه انداز

تری را نسبت به کرزی مرتکب شده باشد ولی کی است که نايت وخيانت کماين دوازده سال، ج حتا اگر درطی عبدهللا

 مثل ی مزدور وسگ صفتۀ ساتر کشيده واز چھرۀ رويش پردر ب-قبل از اين دوران  - راجنايت ھای بی شماری عبدهللا

   غير ازخودش؟، معصوم بسازدۀ يک فرشتعبدهللا

  !آقای عبدهللا

  :دننبوده ومردم ما ميگوي درنھايت، ھيچ کدام تان درخور بخشيش 

ھمگی شما دشمنان ما ھستيد ...سياف، مجددی، خليلی، محقق، عطامحمد نور، لطيف پدرام و قانونی، ،عبدهللا  کرزی،

که به جرايم تان  که ھر روز بايک نقاب جديد در صحنه ظاھر می شويد جز اين وبايد به سزای اعمال خود برسيد واين

  .ا نخواھد بود شمۀيد قادر به تبرئئفزايب

  

 

 


