
 

 

 

 

 

 ۰۲۰۲جوالی  ۱۳جمعه                                                            ناتور رحمانی                    

 ( پيش پرده يی ) انترکت 

  «قصه ی از ديروز تا امروز »  

 ستمديده ، آواره : آدمها 

  !!ه دهه س بيشتر از گهشمار درجا زده به درازنای: زمان 

 قسمت دوم

ميدانم در گذشته و حال چنين بوده که وجدان مرده های زياد برای آستان بوسی  –ستمديده ....  

هوا استخبارات همسايه ها تا سطح فرومايگی کرنش کرده اند ، و اينک به همان دستگاه يپياده 

قانون  شان  ندگاننشينان آنطرف دريای هيرمند و آنسوی خط ديورند در تبانی با دست نشا کرسی

، ه تمنا و مرام خويش تنظيم نمايندخارجی افغانستان را ب آنها می کوشند سياست،  وضع می نمايند 

  . و زمامداران انتصابی را در مشت خويش داشته باشند  رژيم دست نشانده  تا بيشتر

ست ، مانند چون خودش کاسه ی زير نيم کاسه ايس جمهور ئر هر! چنين است دوست  --   آواره

      .گوسفند قربانی با چشمان سرمه کرده منتظر نوبت اش ميماند ، تا به مسلخ استعمار برود 

 !!  ی در کشور مسلط است عجب هنگامه ای شرم آور و ننگين –ستمديده 

ديگری را ميخواهند مسدود يا کور نمايند تا  ۀعجب تر اينکه به همين نزديکی ها روزن  -- آواره 

 . شان برمال گردد  ۀدر روشنايی آن اميال ناشايست و اعمال نامبارک حال و گذشتمبادا 

 از کدام مشعلدار ديگر حرف ميزنيد ؟  –ستمديده 

خوش خيال مباش کدام مشعلدار ؟ درين چهاردهه در محدوده ی رژيم های سياسی  --   آواره

بس ،  ک ضمير بوده است وهرچه وارد يا ساخته شده درين کشور ، از جنس چراغ ُکش و تاري
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ن ، چيزی دگری را ملت غير از خايف و خاين ، مفسد و مفتدرين روزگار نامردی و نامردمی ، 

 !، خيانت و جنايت رسم روز است جانم نديده است ، از زعيم تا نديم ، از کنون تا قديم 

های  قدرت بادار ۀساي و زورگويی دربا ديده درايی اين خاين ها و جانی ها ، سال هاست که  و 

  !!می کنند و تحقير می نمايند ؟به يک ملت بزرگ اهانت  شان 

اين جنايتکاران که دست شان تا بازو در خون : دانستم ، اگر ندانسته بودم هم دانا شدم  –ستمديده 

بايد به ميز محکمه کشانيده  ، و با فساد اداری ملتی را به بيچارگی کشانيده اند ، ملت رنگين است

هر دوره ی از حکومتداری سهامی  با جابجايی چوکی ها موقف شان حفظ ، و درنه اينکه  ، دشون

  . ، سهمی داشته و با رهزنی نان از گلوی درمانده ترين ها بربايند 

محکمه ، کدام محکمه ؟ محکمات برای بيگناه ها فعال است ، دزد  و زانی ، جالد و  --   آواره

، به دستور شريک جرمی اش که در رأس قدرت است ، بدون  جانی از دروازه عقبی محاکمه

هراس به جنايت و خيانتش ادامه ميدهد ، کسی را مجال نيست  بیمجازات برون شده ، بی خيال و

 . به آنها بگويد باالی چشمت ابروست 

) وزارت حج و اوقاف و ( عمر زاخيلوال ) گل گفتی ، مانند قضيه ی وزارت ماليه و  –ستمديده 

که  و دهها مسله ی دگر( شال فهيم  –مار  ان کرزی وبرادر) کابل بانک و ( ديق چکری ص

 ... . مليارد ها دالر را بردند و خوردند و حيف ميل کردند 

در سرزمين افغانها در چنين حال و احوال « قانون و قانونی » محکمه و عدالت مانند  --   آواره

 . نام بی مسما است 

 . چقدر ُپر درد است اين جور و اين جفا ! وا ، ای همصدا ای همن –ستمديده 

وطن با ياری و ه عدم آگاهی سياسی ، غالم منشی ، مردم ستيزی و خيانت ب. بلی  --   آواره

نامقدس توطئه سازمان های استخباراتی شرق و غرب ، همسايه های دور و نزديک در يک اتحاد 

 ! ينمايند که تاريخ از شرم عرق ميريزد کاری به حق افغان و افغانستان نموده و م

دست استعمار ، چه گلی به آب خواهد داد ، و با  ۀباش که اين گل نو ی پرورد  –ستمديده 

 جمهوری نام نهادش چه خواهد کرد ؟ 

در سيزده سال حکومت سهامی اش ( حامد کرزی ) همان چيزی که شاه شجاع سوم  --   آواره

 .  ... کرد

و مستدام شياد شرقی برای بلعيدن آن نيم ، همسايه هميشه ُپر جنجال ا اين احوال پس ب –ستمديده 

از هرازگاهی جنجال می آفريند و قصه ُپر غصه نوی می سازد ،  ، نخودک خط بخشی ديورند



راکت پراگنی تا صدور خراتين طالبی و تفنگداران آدمکُش ، برای بی ثباتی بيشتر و بيچارگی های 

الف همسايگی ،  همانقدر کهمزدوران شرفباخته اش محيل با تبانی  ۀ، اين همسايبيشتر مردم ما 

ريشه ها و پيکر واحد  مان تناسب بسيار زيرکانه ميخواهدبه ه، برادری و مسلمانی ميزند 

 ديوار می کشد ، ببين گاه به امتداد خط مرزی سيم خاردار و، جغرافيايی ما را قطع قطع نمايد 

حضور جهان دست  فير ميدهد ، درافغانستان امر  گاه باالی محافظين مرزی ين فرش ميکند ،ام

، اين سياستمدار آب  سپرد دست طرار زمان ميه برا  و در غياب دستارش ولسمشر را فشار ميداد

اين ( احمدزی ) ، با  خورده از دست برتانيای کبير هر زمان هم به نعل زده است هم به ميخ 

تا مگر فراموش گردد مسله خط ديورند و کس نبيند  آدمکشان کرد ،  هم چنين خواهدآدمک روانی 

 . ديوبند 

 اين آدمکشان ديوبند کی ها اند ؟  --   آواره

همان طالبان کرام تربيه شده در مدارس ديوبند که توسط همسايه مهربان و مسلمان ما   –ستمديده 

ما می زنند  دفاع مردم بيگناه و بي تمويل و تسليح گرديده با عبور از خط ديورند دست به کشتار

که گويا يک رکن از مسلمانی همين است ، آنهم از نوع انتحاری اش به هدف ساختن ماوأی در 

 ! ؟ و غنودن در آغوش حوری تا هزار سال نوری جنت

نا امنی و برخورد های سليقه يی در کراچی ، بلوچستان ،  و چنين است که با ايجاد --   آواره

هر روز مردم بی خبر از سياست و غيره ،  ، نورستان و کنرها صوبه سرحد ، جنوبیوزيرستان 

 . را رنگين ميسازند  و مياست با خون شان جاده ها

ما   کاره اين موضوعات چه ربطی ب" سالطين خود دانند و کار کشور خويش " خوب  –ستمديده 

 دارد ؟ 

چوهدری ها بسيار زيرکانه پول های  ببين حکومت جنرال ها و !دارد جانم دارد  --   آواره

جهان را که بايد برای قلع و قمع و مسدود ساختن راه تفنگ داران طالبی و قالبی و   ۀپرداخته شد

شود به  مصرف برساند تا از فروپاشی انسانيت و معدنيت جلوگيریه محو تروريزم در منطقه ب

 و صد جنجال را درگير مشکلديگر اينکه افغانستان  یشخصی مصرف ميکند ، دو ۀميل و اراد

 « زی ها » حکومت  ميسازد تا حضور دايمی چاکران خويش را در راستای سياست و مياست 

زمينه سازی نمايد و با فريب همه رنگ مطلوب خاک به چشم امريکا می زند تا پول بيشتر برای 

 . دست آرد ه تخريب فزونتر ب



مگر خود امريکا اين را نمی خواهد ؟  گذشته ، عامل اصلی امپرياليزم جهانخور است  – ستمديده

 درين اواخر برای رسانه های همگانی اعتراف ننمود که ازين حکومت جنرال ها 

 که از همانجا مسلح گرديده به " گروه تروريست طالبان در خاک پاکستان موجوديت دارند . بلی " 

 ! !قصد خونبار ساختن تن زخمی افغان و افغانستان راهی ميشوند 

 " اعتراف روباه است پس از کندن کله ای گرگ " اين اعتراف  بلی ، --   آواره

 صد چرای ديگر ؟؟  و مگر چرا –ستمديده 

همسايه های مغرض ما توان ديدن يک دولت قوی ، آزاد ، مستقل و دموکرات را در  --   آواره

متکی  ران ، گرسنه ، بی سواد ، کنار  خود ندارند ، بناً ترجيح ميدهند که افغانستان برای هميشه وي

 ! به غير ، فقير و نيازمند باشد ؟

فهميدم و به همين دليل هر وجدان مرده ای خاين که از راه ميرسد آب به آسياب . بلی  –ستمديده 

 .... " دست آيد و هم يار نرنجد ه هم لعل ب" بدخواهان ميريزد تا گويا 

دری و رفاقت ميزنند و درعمل برای برادرُکشی ، رفيق الف از وطنخواهی ، برا دقيق ، --   آواره

 مختلف ،  مختلف ، با ادا های  ُکشی و بربادی وطن کمر می بندند ، بنام های مختلف ، در ادوار

 !! با مرام های مختلف با رخت های مختلف ، با برآمد های مختلف و 

د و روسياهی ابدی برای آن ميماند کاش اين ها ميدانستند که بار کژ به منزل نمی رس -- ستمديده 

 .که در او غش باشد  

 کاشکه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ... کاش که  --   آواره

 ( درين وقت صدای زنگ بگوش ميرسد )                

 اين زنگ خطر است ؟  –ستمديده 

 . زنگ آگاهی برای شروع نمايشنامه   .نخير  --   آواره

 کدام نمايشنامه ؟  –ستمديده 

 . آنکو نويسنده ، کارگردان و بازيگرش نه تو باشی و نه من  --   ارهآو

 ....آنی که نه تو دانی و نه من . دانستم  –ستمديده 

ای نمايش اصلی باز ميشود پرده برستمديده و آواره ياران همصدا و همزنجير کنار ميروند و )    

 ( ، دور دگر ، دو و لت کاری دگر

  



 

 ، اينقدرها جوش بيتابی نه از موج نسيم است  

 ص دارد نبض دريا را ـتب شوق کسی ، در رق  

 به دامانت  چه گل ريزدخموشی غير افسردن ،   

 د اعضاء را ـونـيـن پـاله کـر آزاده يی ، با نـاگ 

 (بيدل )                                                        

 


