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 سيد موسی عثمان ھستی

٢٠١٣ نومبر ١٣  
 

  کابلدر» بينام« خبرنگار مصاحبۀ
 

آوردن راپورھای دست ه درکابل مصروف ب  که اين تازگی ھا»بينام«انتقادی   طنزی وۀ خبرنگارماھنام»نيساری«

. شما را در جريان آخرين اخبار و تحوالت داخل کشور قرار دھدو ، کوشش می نمايد تا من دقيق ازمراجع مھم است

 دولت پوشالی که نمی خواست نامش  نام نھاد»ۀ جرگهلوي« تدوير و مسؤولين گاندنگرداناز  ی بايکبر ھمين مبنا

ری و مخفی کاری و از جانب ديگر سھولت در مجسم ساختن وی، از  ما ھم به خاطر رعايت اصل امانتدا- شودفاش

  :مصاحبه نموده که شما را به مطالعۀ آن در ذيل دعوت می نمائيمدرکابل  ، -ياد می کنيم » چلی کرزی«او به نام 

  

  !سالم.... آقای : »نيساری«

  . سالم آقای نيساری:»چلی کرزی«

  

و خوانندگان آن، می خواھم به » بينام «ۀاحترامات مدير مسؤول ماھنامبا اجازه ضمن تقديم سالمھا و  :»نيساری«

ای که قرار است تا چند روز ديگر داير گردد، از شما سؤاالتی نمايم و اميدواريم ما را اندکی » لويه جرگه«ارتباط 

  .به عمق قضايا نزديک نمائيد

ه ھمان شرطی که گفتم، يعنی عدم افشای ب.  سالمھا و احترامات من را به قاضی صاحب برسانيد:»چلی کرزی«

  .نامم، بفرمائيد، سؤاالت تان را مطرح نمائيد

  

متقبل می شويد، » لويه جرگه«، تمام زحماتی را که به خاطر تدوير در آغاز لطف نموده بفرمائيد: »نيساری«

  باالخره ھدف از تدوير آن چيست؟

  ؟ جواب رسمی و سرکاری می خواھی، يا واقعی:»چلی کرزی«

  

در خشتک رھا کنيم، می توانی جواب سرکاری و را » بينام«دلک خودت، اگر می خواھی موشخرمای : »نيساری«

 حفظ نموده، ھمان جواب واقعی را »مصارف شبانه« را برای »داشته ھايت«بھتر است آن رسمی بدھی، در غير 

  .، بگوئی»بينام«برای خوانندگان ماھنامۀ 
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 سالی که ائتالف بين المللی آمده، ١٢از . ماھنامه نينداز» موشخرمای« ما را به جنجال  به لحاظ خدا،:»چلی کرزی«

نمونه اش شخص کرزی و فعال . را ھم» مايه غرور شبانه«ھمه چيز ما را عوض کرده اند، حتا از بعضی ھا را 

   .، استشدن ماشين چوچه کشی اش بعد از سالھا ُکرک بودن

  .ت و قاضی صاحب، من ھم جواب رسمی را ارائه می دارم و ھم واقعی رادر اينجا به خاطر گل روی خود

يعنی به خاطر آن که . جواب رسمی ھمان است، که در اخبار، جرايد، تيلويزيونھا و ساير رسانه ھا گفته می شود

يد تا با  را داير می نما»لويه جرگه« چنين کار بزرگی را تصاحب کند، !!کرزی خود نمی خواھد به تنھائی افتخار

.  را تضمين نمايد»بدون ريشه، خدا داد و جعلی«با امريکا، امنيت و بقای اين کشور قبول و امضای معاھدۀ امنيتی 

با »  داغتر از آشۀکاس«  امری که تمام اپوزيسيون رسمی دولت، در آن چنان عجله دارند تو گوئی ضرب المثل

  .ديدن ھمين مورد به وجود آمده است

يت امر، ھم امريکا و ھم کرزی، ھر دو می خواھند در اين خيانت ملی پای تعداد بيشتری را به ميان و اما در واقع

 خود را به دالر ھای امريکائی بزند و قبل از  ھای چپقينآخريکی از کرزی می خواھد بدين وسيله باز ھم . بکشند

ندۀ متباقی ماشين چوچه کشی پس انداز  ميليون دالر ديگر نيز برای ميرويس جان و آي١٠ الی ۵ختم دورۀ کارش 

می خواھند با اين کار ھا، ھا در حالی که امريکائی . نموده در عين حال قاب چين ھا را نيز صاحب چند دالر بسازد

  .معاھدۀ امنيتی مورد نظرشان دارای مقبوليت بيشتر معرفی بدارند

  

فضائی را به وجود آورده اند که گويا کرزی نمی رسانه ھا چنان . از توضيح تان تشکر... خوب آقای : »نيساری«

  . و امريکا ھم از تدوير آن راضی نيست، مگر اينک شما حرف ديگری می زنيدخواھد اين معاھده را امضاءکند

بيادر، اين حرفھا را از گل روی خودت و قاضی صاحب می زنم، چون می دانم که » نيساری «:»چلی کرزی«

شما شايد در تاريخ .  باشد که با امريکا مخالفت نمايدهکرزی چه کار. ن تان نمی آيدسرتان برود، نام من بر زبا

می داد که باعث تقويت » شاه شجاع«ظالم از يک طرف غذا ھائی به بيچاره » رنجيت سنگھه«خوانده باشيد، که 

که زير » جاعشاه ش«بيچاره . ويش می بسترنيز بررا فعاليت جنسی وی گردد و از طرف ديگر درب حرمسراء 

تأثير تبليغات مذھبی قرار داشت و به خود اجازه نمی داد تا به مانند ميلونھا مردی که ھالک زن ھستند، اما بدان 

مصداق واقعی را » کاری که تف کند، حضرت يوسف نکند«ضرب المثل و ه، بردپناه » تف«دسترسی ندارند، به 

می کرد، اين که داستان »رنجيت سنگھه«شاھی يکی، يکی تقديم ببخشد، سر کيسه را شل گرفته از دانه ھای الماس 

 که آن را نقل کرده اند؛ مگر قضيۀ یرنجيت سنگھه و شاه شاه شجاع تا چه اندازه حقيقت دارد، گور و گردن مؤرخين

ازۀ کرزی بيچاره به عالوۀ آن که جھت رفتن به اندرون، به اج. وابستگی کرزی به امريکا از آن حرفھا گذشته است

کردند که » چکاپ«را به درستی » ھمه جا«محافظان امريکائی اش ضرورت دارد و آنھم بعد از آن که محافظان 

پنھان نکرده باشند، حين آغاز کار ھم موظف است تا به عوض » آنجا«خدای نخواسته دشمن ميکروبی و يا بمبی در 

حال با در . خبری نخواھد بود» آنجا«و رنه ديگر از بگويد » بسمه امريکا«، حتما »بسمه تعالی«، و يا »بسم هللا«

  .، حرف بزند امريکانظرداشت چنين وضعيتی کرزی سگ که باشد که مقابل حرف

تا اينجای قضيه می توانی مطمئن باشی که به صداقتت اطمينان يافتم و . از صميم قلب تشکر... آقای : »نيساری«

رسانه ھا از يک ماه بدين طرف . اينک به دومين سؤالم توجه نمائيد. بينام خبری نيست» موشخرمای«ديگر از 
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ھای » لويه جرگه« به خصوص ترکيب آن از از بسا جھات،» لويه جرگه«می خواھند به ھمه بقبوالنند که اين 

  به نظر شما اين تفاوت در چه است؟. گذشته متفاوت است

 اين حرف رسانه ھا از يک بابت می تواند درست باشد، و آن ھم طيف گستردۀ افراديست که در آن :»چلی کرزی«

  . آن مردم را خر بسازندست که می خواھند با ادعوت شده و شرکت می نمايند؛ مگر از جانب ديگر حرف مفتی

  

  .بينام را جائی نفرستاده ام» موشخرمای«قرار نبود که در پرده و سياستمدارانه حرف بزنی، : »نيساری«

  : بدون تھديد بگو که توضيح بدھم، تا بگويم.آن موشخرمايتو  تو :»چلی کرزی«

يعنی ھر آنچه انسان . سالھا نداردکيب افراد از لحاظ کيفيت آن، ھيچ تفاوتی با جلسات مشابه در طول اين رت

 ۴ھر چند طی اين . جنايتکار، قاتل، وطنفروش و ناموس فروش است، از سرتاسر افغانستان در آن دعوت شده است

دھه شرق و غرب، کفر و اسالم سخت کوشيده اند، تا سطح توليدات شان را در انسانھای خاين و وطنفروش، 

داشته اند، با ھم غانستان به حد اعظمی آن برسانند که در زمينه موفقيت ھائی جنايتکار و قاتل در داخل و خارج اف

 را زير يک سقف ااست تا در اين لويه جرگه از لحاظ عددی بيشترين بخش ممکن آنھ آنھم تالش ما در آن بوده و

  .بياوريم

  .ھمين تالش ما به اين لويه جرگه خصوصيت خاص آن را نسبت به جلسات قبلی می بخشد

  .بينام نيفتی، می خواھم يکی دو مثال ھم بياورم» موشخرمای«رای آن که باز ھم به فکر ب

در جلسات قبلی، حزب اسالمی گلبدين، با آن که به صد ھا نفر نماينده از خود در جلسه داشت، مگر با کشيدن پوست 

کت نداشته است، مگر اينبار، پشک بر رويش و باال گرفتن پاچه ھايش، ھميشه ادعا می نمود که گويا در آنھا شر

 .حزب اسالمی گلبدين به صورت رسمی در آن شرکت ورزيده، بدان وسيله راه آمدنش به قدرت را ھموار می سازد

ھم چنين، در جلسات قبلی، صاحبان امتياز و گردانندگان انجو ھا، در لويه جرگه شرکت فعال نداشتند، به خصوص 

سرخاب دموکراسی را بر رخسار » خانم جويا«اولی که » لويه جرگۀ«ن از طيف منسوب به چپ به غير از ھما

که مگر اينک قضيه فرق نموده، به عالوۀ آن . شکاری نداشتندآرژيم دست نشانده ماليد، ديگران حد اقل شرکت 

» جمعه خان«در آن شرکت می ورزد، » .انجنير ج«گردانندۀ پيدا و پنھان انجوی حزب کمونيست مائويست يعنی 

حزب «از آن گذشته امريکا با زير فشار قرار دادن . نيز در آن شرکت می ورزد» انجنيرحسين«عروف به م

که روابط چپ شان را نيز به لويه جرگه دعوت نمايند، آنھا نيز با دعوت از نمايندگان » پيرم قل«و باند » وحدت

  .کنندگان را وسعت بخشيده اندھا و شرکت دادن شان در جرگه، طيف شرکت » عمدتاً مائويست«و » شورش«

  

  .اين حرفھايت را می توانی به اثبات برسانی... آقای : »نيساری«

 تا آخرين قدرت تالش می کنم که يک لست کامل افراد دعوت شده را برايتان بفرستم، شايد ھم بتوانم :»چلی کرزی«

  .حين ورود شان در جلسه، عکسی از آنھا تھيه بدارم، مگر به يک شرط

  

ھرچند ما در کار خود شرط و شروط کسی را نمی پذيريم، اما می توانم آن را شنيده برای قاضی : »يسارین«

  .صاحب بفرستم

آشکارا می گويم که ديگر وقتی با من مصاحبه می کنی، .  کدام پيشنھاد پت و پنھان ندارم که بفرستی:»چلی کرزی«

  .اب می کندبينام را با خود نياوری، که فکرم را خر» موشخرمای«
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قول نمی دھم، مگر کوشش می کنم تا زمانی که در برروی ھمين پاشنه می چرخد، يعنی ... آقای : »نيساری«

به عالوه از خودت تشکر می کنم که . ر نامی از موشخرمای بينام نبرميگخودت به فکر چل زدن بر ما نيستی د

  .مصاحبه نموده و حرف دلت را بزنیما حاضر شدی با 

  . من ھم از شما تشکر می کنم که به من امکان داديد، تا حرفھای دلم را بزنم:»رزیچلی ک«

  

  !خوانندگان نھايت عزيز

  .اين بود متن مصاحبۀ خبرنگار بينام با يکی از مسؤولين تدوير لويه جرگۀ دولت دست نشانده

مريکا ، که اه اين فکرھستندبادرآنتريوی کاناد» بينام« طنزی وانتقادی ۀت تحريرماھنامأمردم افغانستان وھي

 خاک حفظ آزادی ،به ھمان اساس . دارد پايگاه نظامی... و لمان، فيليپين، کويت وعربستان ادرکشورھای جاپان، 

آنھا کمترين ارزشی برای يانکی ھا نداشته، نه ناموس شان از تجاوز سربازان امريکائی مصون است وحاکميت ملی 

به ن ماردرآستين چه خطری راد برده اندکه جادا ی يادشده اکنون به اشتباه خودپی کشورھا.و نه ھم جان و مال شان

 .تواند داشته باشددنبال می 

 خاک حفظيونان به خاطرآزادی وعرب، ھای انگليس ، روسيه ، چنيگيز،  درطول تاريخ باابرقدرتمردم افغانستان  

خاک وحاکميت   حفظکه آزادی ، شته نمی خواستندکه نسلھای گذ اندھمان طوری  حاکميت ملی خودمردانه جنگيدهو

که ھيچ نوع  خواھند نيزنمی ن ديروزھستنداکه فرزندان مبارز نسل انقالبی امروز، ال برودؤشان زيرس  ملی

 .برسرنوشت اين ملت حاکم شودی استعمار

رده اند، به منازل  توھين کمردم فرھنگ وکلچرو بهاستعماردرافغانستان حضورداشته  که درگذشته ھا ھمان طوری

 ندر،کجنايات اس به عزت مردم تجاوزکرده اند و زنان وکودکان رابه شھادت رسانده اند و مردم يورش برده اند

  .روس ھنوزفراموش ملت افغانستان نشده امريکا وغرب روی اين جنايتکاران راسفيدساخت انگليس ، چنگيز،

  

  :يادداشت

  .که اين مطلب را ويراستاری نموده اند، اظھار سپاس می نمائيم» پغمانی«از ھمکار گرامی پورتال آقای 

 AA-AA ادارۀ پورتال

 


