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تاالر بزرگ با دهها چراغ و چلچراغ مثل يک شهر چراؼانی معلوم ميشد  ،دريای نور کريستال های
آويز از سقؾ  ،اينجا و آنجا سنگ های فرش شده مرمرسفيد را زياد رويايی ساخته بود  ،پرده های
مخمل با حاشيه های زرين برابهت وجالل بيشتر تاالر می افزود  ،دروازه های منبت کاری با دستگيره
ها وآويزه های سمين تزئين شده شاهکار دگری ازتاللوی دنيای ُپر زرق و برق سرمايداری بود که نو
بدوران رسيده های تصادفی را از بيخ و ُبن محو  ،مدهوش و مطيع فيصله های از قبل تدوين شده ای
( ُبن ) ميساخت  ...به دورا دور تاالراين کاخ مرمرين  ،ؼالمان و ؼالم زاده های دستچين شده با
قدامت در آستان بوسی گوش بگوش هم نشسته بودند وبا حيرت پرنده چشمان سرمه کشيده و دريده
شانرا روی ُمبل  ،پرده  ،قنديل  ،فرش و هرآنچه را اشرافی تشخيص ميدادند می نشاندند و در دل آرزو
ميکردند  ،ای کاش اين آستان و آستان بوسی را پايانی نباشد  ...جمع از پاده ای به اصطالح مقامات
کشوری و لشکری به فکر سهميه خويش از اين آش قلمکاردست پخت متجاوزين بودند وبرخی ديگر
گوش به آواز شکم های مرتفع بی خاصيت شان برای تناول وتطاول خوابانده بودند  ،دولتمردان
تصادفی حتا تصادفن هم بفکر ملت و ميهن نبودند و کوچکترين انديشه ای پيرامون سود و زيان ،
اسارت و حقارت ُملک ومردم نداشتند  ،آنها فقط در انديشه تحقق بخشيدن آرمان ها ومنافع خويش
بودند وبس ....
همهمه تاالر را آواز گوينده ای که تشريؾ آوری ولسمشر افؽانستان را آگاهی ميداد برش داد  ،او
ميگفت  :عاليقدرمحترم جناب حامد کرزی ريس جمهوری انتخابی مردم افؽانستان  ،بانی و ناجی
دموکراسی  ،آزادی  ،آسايش و آرامش ملت  ،مدافع منافع مردم  ،تأمين کننده امنيت واهميت برای
افؽانها و افؽانستان به جايگاه خويش تشريؾ فرما ميشوند ؟!  ،تا باب مذاکره  ،مفاهيمه و مزايده را با
جوانب درگير با وساتط و رهنمايی دول دوست و بانيان واقعی صلح در جهان و ُحرمت گزاران به
حقوق بشر بويژه ( زن ها و اطفال ) مثل نماينده ملل متحد  ،امريکا  ،انگليس  ،جرمنی  ،فرانسه ،
امارات عرب  ،طالبان داخلی و خارجی بگشايند  ،ما نبود وکمبود نماينده های کشورهای دوست و
همفکر خويش پاکستان و ايران را احساس مينماييم  ،مگر انديشه  ،فيصله وطرز ديد وسليقه شانرا
درمورد افؽانستان ميدانيم و به يقين ميدانيم آنها همه فيصله های را که در نشست دوم ُبن پيرامون اين
کشور مطرح ميگردد شبيه نشست ُبن اول بدون چون وچرا می پذيرند ،برای اينکه خود همه کاره
وچمچه زن اين آش هفترنگ اند که بدستور وزنه بردار وطباخ بزرگ دنيا امريکا وشرکاء تهيه ميگردد
خودمانی تر بگوييم  ،ناز وکرشمه آنها بخاطر گرفتن امتياز يا سهميه بيشتر از فيصله ها در اينجا ،
دولت قطر يا هرکجای دکر ميباشد  ،آنها درس های خود را خوب بلد اند  ...درخالل اين حرفها حاضرين
بالباس های رنگارنگ تکسيدو  ،پراهن وتنبان  ،نکتايی  ،دريشی سرکاری  ،دستار  ،پکول  ،چپن و...
مثل اينکه به کدام محفل بالمسکه دعوت شده يا بازيگران سرکس باشند  ،عطا و مطا  ،دراز و کوتاه

روبروی هم به صؾ استاده شدند  ،عجيب روزگاريست ؟! کسی که اين همه کش و فش والقاب معرفی
شده را روی شانه های ضعيؾ خويش حمل ميکرد مردی بود سالخورده با يک چهره تاريخ زده  ،که
تکليؾ آنجوری يا روانی اش هردقيقه بروی حضار چشمک ميپراند و ادم را خياالتی ميسازد  ،اوبا آن
ريش سفيد تنک  ،کاله قره قل  ،پراهن وتنبان و چپن سرشانه بيشتر به يک َملک قريه شباهت داشت تا
ريس جمهورکشوربزرگ و باستانی بنام افؽانستان  ،او وقتی ازمقابل خودی هايش که با احترام
ساختگی استاده بودند ميگذشت در دل ميگفت  :دا پاچاهی خو ديره شه مزی لری  ،اوس چه ما دا
مزی وچشل  ،خو والئه چه پريژدم  ...او زمانيکه به جايگاه اش قرار گرفت از دو معاون  ،يا ضحاک
گونه از دو مار زهرناک شانه های چپ و راستش سوال نمود  :مارشال صاحب  ،خليلی صاحب !! شما
که نماينده های انتخابی مردم تاجيک و هزاره استين ده باره ای فيصله ها يا مزايده بخاطر اوؼانستان
چه نظر دارين ؟ هردو با يک صدا مثل اينکه درس خويش را ازپيش يادگرفته باشند گفتند  :جناب
ولسمشر صاحب ! ما در مورد فيصله های دور اول ( ُبن ) کجا نظر داشتيم و مداخله کرديم که اين دوم
اش باشد  ،باز به شما معلوم است که ما کدام نماينده های انتخابی منتخابی نيستيم  ،همطور که شما
نيستيد  ،بخدا مردم شريؾ هزاره و پنجشير ما را ننگ قوم ميدانند  ،همطور که مردم شريؾ قندهار
درمورد شما چنين قضاوت دارند  ،گمشکو چه بگوييم  :ما آنقدر به حق مردم خود جفا کرديم که والئه
اگر هيچ کافر کرده باشد  ،ای گپه همه مردم افؽانستان ميدانند و مثل روز روشن است ....
ولسمشر  :بس دگه مه يک سوال کدم  ،حالی شما تمام گندگی يتانه برون نکشين  ،مه ميفامم که گپ ده
کجاس  ،مگر تا برادر بزرگ ما امريکا و قوت های دوست باشه  ،ده پناه عظمت اونها ما هم آرام
وبرخوردار خات بوديم  ...هردومعاون با يک صدا  :تخت و بختش شان برقرار  ،اونها بما مارشالی و
سرشاری بخشيدند  ،دگر حد ؼالم باشد که يک و دو بگويد .
آن مردک شاريده درکان نمک ؼالم منشی و مزدوری پس از تکيه زدن برچوکی حقارتبار تسليم پزيری
بزبان بيگانه  ،انگليسی سليس  ،روان وکتابی چنين فرمودند  :افتخار دارم خودم را ريس جمهور ملتی
معرفی نمايم که از آؼاز تا اکنون درامر انتخاب و تقرر بنده بطور دقيق و صادقانه دخيل نبوده اند و
هيچگونه صالحيتی بخاطر ابراز عقيده شان درمورد نشست های نام نهاد ( ُبن اول و دوم ) نداشته و
ندارند  ،کسی ازانها درمورد انتخاب من بصفت ريس جمهور سوال نکرد مثل هفت هشت ريس جمهور
پيشتر که اين ُملک را زيروزبر کردند ورفتند  ،مثلکه در تانزانيا  ،ليبی  ،مصر  ،يمن  ،و چهارگوشه
ديگر جهان شد  ،يعنی اينکه ابرقدرت جهانی بنام ياری با مخالفين مداخله نموده  ،در اخر با پايمال
نمودن خون هزار ها جوان آزاديخواه دستاورد های مبارزه يا انقالب شانرا پس ازسرنگونی رژيم های
مزدور دودسته برای آنهای تسليم نمود که برايش مطلوب بود  ،باز جام دگر و دور دگر ( درين وقت
خليلی آستين چپن ولسمشر را کش مينمايد  ،يعنی چه افشاگری مينمايی و خالؾ اجندا حرؾ ميزنی ،
ولسمشر متوجه ؼلط گويی هايش ميشود ) او به ادامه صحبت هايش چنين ميفرمايد  :من ازنام
کشوری حرؾ ميزنم که درآنجا انواع مختلؾ فقروستم مستقر است  ،فقرسياسی  ،فقرفرهنگی ،
فقرآگاهی  ،فقراجتماعی  ،فقرؼذايی و چه بگويم دهها فقر دگر  ،مگر اين همه بدبختی و نکبت را من
يا رژيم تحت اختيار من مسبب نبوده اند ؟!  ،آنچه تذکر رفت و ديده واقع بين را برآن آگاهی تمام است
 ،جا مانده دولت ها يا رژيم های خودکامه و مزدور دوصدوچندساله ميباشد  ،ميتوانم با جرأت بگويم که
اکنون اين کشور را با همان عظمت چندهزارساله اش مداخالت اين وآن  ،به بهانه ای اين و آن چنان

زار وپريشان کرده است که افتخارات خويش را درالبالی آوارهای فروريخته ای شهرها و روستاهايش
می پالد  ،ما با طرح های استعماری دول دوست وهمسايه های پايدو  ،ابرقدرت ها ونيمه ابرقدرت ها
مردم افؽانستان را دروضع قرارداده ايم که توکل و توصل به موهومات را نسبت به درک حقايق و
روبيدن ما از جهان ترجيح ميدهند  ،ياری و تبليػ ستون پنجم قلمفرسايان خريده شده  ،رسانه های
مزدور را درامر رکود و مدهوشی ذهن مردم نبايد دست کم گرفت  ،آنها بهترين مدد رسان ما اند ....
( درين اثنا همهمه ای سفسته بافی های ولسمشر رژيم گدايی را که گاه از روی متن تحريرشده وگاه
ازشکم خود برون ميدادند مختل ميسازد ) صدای شناسای چهره های آشنا  ،سه آواز ازيک حلقوم
برون ميشود  « :رهبران جبهه به اصطالح متحد ملی » که به هيچوجه با همديگر اتحاد  ،همدلی
وهمرنگی ندارند  ،سه ُمهره ای ننگين  ،ننگ مليت های تاجيک  ،هزاره و ازبک  ،آنها بيشرمانه تر از
هر بی آزرمی تحت يک اتحاد نامقدس ( نيرو های ذخيره استعمار ) که بدعت کارنامه های سياسی
خويش را در حمام خون مليون ها افؽان وطنخواه شسته و ميشويند  ،وجابرانه شمشير برسوهان رژيم
مزدور تيزمينمايند  ،اين چهره ها درچهار راه سياست دولت های دست نشانده عظمت وبزرگی خيانت ،
جنايت و خباثت شانرا بارها نشان داده اند  ،احمدضيا مسعود  ،محمد محقق  ،رشيد دوستم  ،صدای سه
گانه آنها ولسمشر انتصابی را با جوکوب کلمات مخاطب قرار داده گفتند  :آقای ارگ مشر ! بيانات شما
مارا تا استانه انفجار رسانيده است  ،چه دروغ های شاخدار  ،کدام مردم  ،کدام ولسمشر و کدام وطن
شما را پزيرفته و انتخاب کرده اند ؟ بگذار بگوييم  :شما به اساس سياست تجاوز  ،وجايگاه تان درامر
وطنفروشی درهمان روزگار ارج ومرج يازدهم سپتامبر  ،و دستپاچگی ساختگی آتش افروز جهان ،
درپناه قدرت هواپيما های ( ب –  ) 25از پشت دخل هوتل تان مستقيم به کاخ رياست جمهوری
دستمالی شده وملوث فرودآمديد  ،وخودرا پيچيده درجاليش زرورق های سيستم سرمايداری ناؾ زمين
و رهبر مردم افؽانستان پنداشتيد  ،مگر فراموش کرديد  ،اين ما بوديم  ،و همين معاونک تان قسيم
فهيم بود که زمينه های ارتقای شمارا تا سطح گنديدگی فراهم نموديم  ،بلی ما و چندتای مثل ما را که
حيثيت پله های زينه را برای بلند رفتن تان به سکوی زمامداری داشتيم فراموش ميکنيد ؟ ميدانيم
درزير کاله قره قل تان چه ميگزرد  ...بلی  ،درست فهميده ايد  ،ما وبرادر های تنی ما همان خلقی ها،
پرچمی ها  ،جهادی ها و طالب های کرام دشمنی با مردم  ،چاکری وآستان بوسی را ياد داشتيم و داريم
 ،بلی  ،مارا هم در همان تؽاره ای خمير کرده اند که شما را  ،ميگويند  « :چيزی که عيان است چه
حاجت به بيان است » برما خرده مگيريد  ،نه ما بهتر ازشما هستيم و نه شما بدتر ازما  ...ما افشاگری
نمی کنيم  ،مگرامتياز ميخواهيم  ،بيشتر ازآنچه درامر چوروچپاول  ،اعمال قدرت و نفوذ سياسی منحط
بما داده شده است  ،شما نيک ميدانيد  ،اگرما نباشيم شما هم نيستيد  ،ببنيد با خود استيم ميگويند « :از
دايی چه  ...پناهی » ما ميخواهيم بگوييم  :که درين نشست  ،زيرسقؾ اين تاالر چراؼانی درين دور
تصميم گيری همان های دعوت شده اند که در دوره های پشين بودند  ،يعنی هر کدام چوبکی زيربؽل
دارد  ،و به نحوی از چهارسوق ما ميگزرد همينطور نيست ؟ بگذاريد مشرح تر بگوييم  :جشن ديوالی
و رنگبازی را تصور کنيد  ،ما همه آلوده با رنگ های مختلؾ استيم  ،رنگباز  ،رنگ شده و رنگارنگ
 ،ودرين دکان آقای ارگ مشر رنگ آميزی شما چشمگيرتر ازماست  ،اين نکته را بخاطر داشته باشيد ،
(رنگبازی در مراسم ديوالی مفهوم تفريح و بذل رنگ دوستی و محبت را دارد ) مگر رنگبازی ما
بخاطر فريب و بربادی دوستی ها و مردم است  ،ما درين مزايده دوباالگی ميکنيم  ،ما ....

آواز جر ولسمشر با دری شکسته  ،با جهش از حلقوم بلندگو چهار طرؾ سالون دويده همهمه را در
سيطره قدرت خيالی کوچک مردان بی تلخه منجمد ساخت  ،او ميگفت  :بس بسيار با لفظ و قلم گپ
زدين  ،ما هر کالم و حرؾ شماره بارها از دهان خون آلود و ُپرآب گلبدين  ،ربانی  ،صبؽت الئه ،گيالنی
 ،سياؾ  ،حقانی  ،مال عمر  ،عبدالئه عبدالئه  ،خليلی  ،فهيم و ديگران ازين قماش شنيده ايم  ،حاجت
ايقدر دعوا و دنگله نيس  ،به شما هم ازی آش پخته شده يگان کاسه خات رسيد  ،حالی چرا رسوايی و
بی آبی ميکنين  ،ماره پيش همی خارجی ها ده يک پيسه نسازين  ،او بيادرها ! والئه و باالئه ما کل ما
ده ای حمام سياسی همو يک لُنگ داريم  ،پت و پنهان نيس  ،ما بری يکی ديگی خود مالوم استيم  ،ما
همه ده مثله انفجار  ،ترور  ،قاچاق  ،آدم ربايی  ،چپاول دارايی های عامه  ،تجاوز  ،اختالس  ،قانون
شکنی  ،زورگويی  ،فساد اداری  ،تفرقه اندازی  ،ناباوری  ،بدبختی های دگر مثل گرسنگی  ،بيماری ،
بيسوادی  ،معتاد ساختن مردم به چرس و تريک و هيروئين  ،بيکاری  ،بی سرپناهی و حتا تجزيه
اوؼانستان شريک و همدست استيم  ،ما ميفاميم  ،شما  ،امريکا و دنيا ميفامه که گپ چيس  ،باز چرا
اونجای شما ميسوزه ؟ بگزريم اگه کدام دعوا دگه بيشتر ازی دارين  ،باز ما ده نشست ( قطر ) و در
حضور بيادرهای ناراضی طالبان کرام خواهيم ديد  ،بيا درسره گورو  ،ورورکه بيا مالوميژی ....
آواز گوينده و گرداننده برنامه که به زبان انگليسی تقرير مينمود سخنان داهيانه ولسمشر را برش داد
 ،او ميگفت  :اگر طرفين درگير معضله افؽانستان درين جا  ،در دور دوم نشست ( ُبن ) به کدام فيصله
نرسيده اند باکی نيست  ،ما در دور دگر در دولت اسالمی ( قطر ) در حضور دهها شيخ و شحنه
همديگر را مالقات نموده واجندای مزايده مربوط به سرنوشت افؽانستان و مردم افؽانستان را پی
خواهيم گرفت  ،درآنجا برادران امتياز طلب  ،شهيد گستر  ،خونين دست و آلوده آستين ديگری که
ادعای وارستگی افؽان و افؽانستان را ازاسارت کين و کيد  ،کفروالحاد دارند حضور خواهند داشت ،
برادران هميشه رفيق که شکلن افؽان مگر دراصل پاکسئتانی  ،ايرانی  ،عرب  ،چيچينی  ،اسرائيلی
وگبروترسا اند  ...حاال دگر برادر بزرگ امريکا  ،دوست و حامی دموکراسی و آزدی ملت ها درجهان ،
با همدستی ياران هم پيمان خويش دول شرق و ؼرب همه زمينه ها را فراهم نموده است  ...حاضرين
محترم لطؾ نموده از قطی های چاکليت بسته بندی شده که روی ميز پيش دروازه قرار دارد برداريد ،
دهن تانرا شيرين کنيد .
مدعيان تاج و تخت حسب عادت خارج از صؾ برای بدست آوردن ؼنيمت هجوم بردن  ،درين هنگامه
صدای برنامه گزار که ميگفت  :پيش بسوی ( قطر ) در همهمه ای داد وگرفت گم گشت  ،و بالخره
کسی نفهميد « حکومت بدست کيست ؟!! »
ناتور رحمانی

