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۰۸۰۸دسامبر  ۸۰سه شنبه                                                         حمید انوری           

 
اکی هم حد و حدودی داردپبوت   

 
را " عالی صلحشورای "آنگاه که مقامات امریکائی باالی سردمداران کابل فشار آوردند تا مگر

فعال سازند، مقامات در کابل دست و پاچه شدند، به تگ و دو پرداختند، چند بی کار و بی روزگار 

تیر شده را در کابل گردهم آوردند، جلسه ساختند و بازار تبلیغات دل بد کن تاریخ  زده و و تاریخ

 ...چاالن کردند و خود را

، چنان غوغا برپا کردند، که نگو و ...و یوتیوب و گرامستصفحات مجازی فیس بوک و تویتر و ان

 یسخنرانی های ب بازار به همین سلسله تلویزیونها و کانال های یوتیوب فعال گردیدند و. نُپرس

نی و عبدهللا گرفته تا سخنرانی های اجباری از غ. گرم شد مزه، تکراری، خسته کن و بی محتوا

کرزی و کور زی و عطا محمد بی نور و احمد و محمود و کلبی و مقصود، شروع شد و حق 

 .الزمه های خود را گرفتند و به قصر های آنچنانی خود خزیدند

این کمترین که هیچگاه عالقۀ به شنیدن چنین جفنگ ها، از چنان افراد و اشخاص فروخته شده 

ول از همۀ آن کلیپ های فرمایشی و فرسایشی چشم بسته گذشتم و عطای شان نداشته ام، طبق معم

 .را به لقای شان بخشیدم

حامد "است به نام دلقکیاما، آنکه بیشترین از او نفرت دارم،  از بین آنهمه سخنران و حراف

، او که چندی بود خاموشی اختیار کرده بود، یا مجبورش ساخته بودند که خاموش باشد، "کرزی

سوراخ شورای مصالحه، سر بیرون کرد تا بازهم جفنگ از عد از مدتی، سر و کله اش پیدا شد و ب

 .طاقت نشد تا کلیپ سخنرانی او را در آن مجلس چای و چلم و ُنقل و نبات، باز نکنم .بگوید

ای کاش چنین شوقی نمی کردم و چنان خیال باطل را که مگر او اینبار سخنی برای گفتن داشته 

 .ه خود راه نمی دادمباشد، ب
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 چون زهر هالهلخراب شد و اوقاتم به شدت عصابم اکلیپ متذکره گوش دادم، یک دقیقه از آن به 

 .تلخ

دقیقۀ نخست سخنرانی بی مزه و دل  نیمحامد خان کرزی، این جاسوس سرسپردۀ سی آی ای، در 

ن و معاو" امیر صاحب"و " رهبران جهادی" و" مجاهدین کرام" بد ُکن خویش، چهار یا پنج بار به

رض سالم و احترام نمود، بعد به وزیر صاحب و فالن ع، ...و" م دین صاحبالع"و" صاحب

، این در حالیست که در همه "خواهران گرامی"ت رسید به، بعد نوب...صاحب و بهمان صاحب و

سالم و  ، در سرتا سر دنیا، نخست باید به خانم ها عرضو رسوم تور ها و فرهنگ ها و آدابکل

 زلۀنبه م کرزی حامد، اما احترام به این اصل قبول شدۀ جهانی، از ...بعد به آقایان و ادب کرد و

 .آب در هاوان کوبیدن و زیره به کرمان بردن است

از روی چاپلوسی و بوت پاکی به دزدان سر گردنه و  و اما نکتۀ جالب بعد از این سالم و احترام

بعد او  ،اتفاق می افتد(۳۱)میکرست در ثانیۀ سی و نخست، یعنی د دقیقۀنیم جنایتکاران جنگی، در 

بزرگان وطنی جهادی ما و  انگبزر: "...می دهد چنین ادامهها، " جهادی"از آنهمه بوت پاکی ها به 

سخنرانی کرزی که به همینجا رسید، از خیر گوش دادن به متباقی آن چرندیات، صرف . ..."ما

 .منظر کرد

در حقیقت او یا دانسته این مطلب را ابراز داشته است و یا هم نادانسته، اما از تجربیات سخنرانی 

های سال های گذشتۀ وی، یقین حاصل می شود که او معنی سخنرانی های فرمایشی خود را هرگز 

 .نمی داند و نه هم در گذشته ها آنرا درک کرده است

رگان زی، باید عرض کرد که، آنهمه جهاد و جهادی و بجاسوس بی مقدار سی آی ا خدمت این

گفتن،  "...بزرگان وطنی ما و..." و به تعقیب آن ، گفتن و سر بر پای خوکان خم کردن...جهاد و

سخنرانی  خستئی که تو از آنها در نیم دقیقۀ نکه آنها است و این سخن را افاده میکند معنی به این

و تکراری خود یاد کردی و به آنها کرنش نمودی، هیچ کدام از این وطن و از این خطۀ  بی مزده

 .یعنی اینکه حساب بی وطنان را از وطنی ها جدا کرده ئی. باستانی نیستند و نبوده اند هرگز

ایکاش چنان جرئت و شهامت را می داشتی، که نداری و درست مانند سالیان گذشته، بی خریطه 

اما بی خیال باش و تشویش را به خود راه مده  که آنان، کورمغزتر از آن اند که . فیر کرده ئی

از  یغیرت نان بی نفس می کشی،و اوالدت در روغن خواهد بود و تا نان تو و آل  .فکر توان کرد

 .بادمکیسۀ غریب و بیچارۀ افغانستان زهر مار خواهی کرد که هرگز حاللت 
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این کلیپ را میگذارم، تا اگر هموطنی ثبوت خواسته باشد، باالی آن کلیک کند و به  کدر زیر لین

به دیدن و شنیدن  رانتا ایهکنم که وقت گرانباما عاجزانه توصیه می. همین نیم دقیقۀ آن گوش دهد

 .سخنرانی ها و اراجیف این بی وطن ها ضایع نسازید که به جز خرابی اعصاب، حاصلی ندارد

بگذار آنانی که پول میگیرند و به بهانه های مختلف به آنها تبلیغات میکنند، در دنیای خود مشغول 

 ".ببینندخواب کشمیر  ،سر پشقل نشسته"باشند و به فحوای مشهور، 

 

D1QVplR1M-https://youtu.be/B 

 

 دولت هر مملکت در اختیار ملت است

 آخر ای ملت به کف کی اختیار آید ترا

https://youtu.be/B-D1QVplR1M

