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 ۰۳۰۳دسامبر  ۰۳چهارشنبه                                                    ناتور رحمانی         

 اميران جلسه ميران و
 !آدمها ؟

 ---امريخمدوم  ---امريمرشد  ---امريخملوع  ---امريمغموم  ---ر امريمزو ---امريمفرور  ---امريمقتدر 

 ---مريمعدوم  ---مريخمرب  ---مريمنفور  ---مريجمنون  ---مريمسامر  ---مريمسموم  ---امريمعيوب 

 .نشی جلسه و م  مريمکتوم  ---مريمعزول  ---مريمخمور 

         ________________________________________________________ 
  

 .از ديروز تا امروز :  زمان

به مرام تجاوز به حقوق  انتخابی در هرگوشه دنيای وابسطهيکی از کاخ های :  مکان

 .ملل 

رور و اميرمزور اميرمف ،شرکأ اين جلسه به اساس فراخوان اميرمقتدر و:  بيان صحنه

 انتخاب امير افغانستان و ۀلسم اميران درگير گرفتن رأی اعتماد از ميران و بخاطر

انتخابی کی و  پيش ميدانستند که امير گرچه همه از. جديد راه اندازی شده بود

 يست ؟ ئکجا

 .... (را ايجاب مينمايد  سياست است و چنين شعبده بازی ها ،سياست) با آنهم  مگر

انوار ماليم خورشيد از . يری کاخ مرمرين نميتوانست چيزی را پنهان نمايد آنروز پرده های حر

رد طال می پاشيد و آدمهای رنگارنگ گ  ورای شيشه های بزرگ پنجره ها روی هربخش از تاالر 

 اصل در( سياه سی )  ۀآن هنگام ا درنشسته روی چوکی های آبنوس با تفاوت سليقه ها و آرايش ه

فکر گرد آوری طال و . د و زياد به همديگر تبانی داشتندنديشه بودندارای يک مفکوره و يک ا
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آنها ميخواستند مالک همه طال ها . انباشتن تمام طال های دنيا آنها را زير يک سقف جمع کرده بود 

برای حصول  و ...زرد ، سپيد يا سياه  ،ته باشندحاال فرق نمی کند اين طال ها چه رنگ داش ،باشند

 .فقط طال و طال   .يا جنايت الزم است ، خودفروشی ، خيانت ولت ، حقارتدار ذآن طال ها چه مق

قوم غيره و غيره را بنابرآن برای بدست آوردن هدف تعلقات رنگ ، بو ، نژاد ، مذهب ، زبان ، 

  .بريده بودند

گل ميگفتند و گل ، و پيکر هم عطرمحبت می پاشيدند  رسه آنروز ب، خون همديگر همين تشنه گان  

در داراالمارت کابل عمر زمامداری اش به آخر رسيده بود ( اميرمعيوب ) قرارمعلوم . سفتند می 

 ۀسرباز زده به بهان( اميرمقتدر ) به ( ميرمکتوم ) چون آن شالق بردار متمرد از تحويل دادن 

الزم ندانست تا آن مهمان فتنه انگيز ، شرير و به اصطالح دشمن صليب  ،رسم اسالمی و اخوت

دوديگر اينکه نخواست و يا نتوانست پاسدار پايپ های نفت . ل يا صليب شکسته را تسليم نمايد کام

آلوده به خون و  يا طالی سياه گردد که قرار بود از آنطرف آمو دريا با عبور از روی سينه خاک  

 پس بايد هرچه زودتر آن اميرک معيوب ساخته. خاکستر به بشکه های اميرمقتدر و شرکأ بريزد 

صدا  و سر لذا جلسه بزرگ و پر ،شده و نصب گرديده از سرير امارت و قدرت فرود آورده شود

آنروز در آن تاالر  ،که هرحرف از اجندای آن با دهل و نغاره هزار بار تبليغ و اعالم گرديده بود

 .برگزار گرديد 

جای ها به مجرد ميران و اميران جمع شده از کابلستان و ديگر . منشی آغاز جلسه را اعالن نمود 

ی ئرا موزون ساختند و آنها خود ،روی چوکی چندک نشسته بودند که ئی آنها ،منشی شنيدن آواز

تردستی به دستمال های ابريشمی ، خامک  با ،کومه داشتند پيچيده به کاغذ تشناب را در که نصوار

ر کردند گردن شانرا محکم ت هم گره های نکتايی های نا آشنا با ۀدوزی و گل سيب تفو نمودند و عد

 .و همه گوش به زنگ ساکت شدند 

 !!داشتند  گرچه همه حاضرين از محتوای آن خبر ،منشی اجندای مجلس را باز خواند

ميران و اميران خرد و بزرگ ، جور و ناجور . حضار بلند مرتبت باالتر ازخيال  – منشی

 !! کابلستان 

ملت ) ز حق آزادی و انسانی ما در سر زمين صليب شکسته به منظور دفاع ا گردهمايی امروز 

ستم و قانون بربريت خرد و خمير گرديده  زير فشار ا  مردمی که واضح. افغانستان است  (مظلوم 

صدای  و غير انسانی و وحشيانه صورت ميگيرد که سر ۀآنگونه روي ،مقابل زنان بويژه در  . اند 

 . يزی شود نموده است که قريب است باعث آبرو ر اعتراض جهانيان را بلند 
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ملت مظلوم  از مگر( بدون اينکه اجازه بخواهد گلو را صاف نموده بانگ برداشت )  – اميرمخدوم

 . نيست تا مدعی گردد  کسی درين تاالر

آنها را کسی دعوت نکرده چون نه . ملت مظلوم عقب دروازه های بسته قرار دارند  – اميرمرشد

 (خنده )  .نه عروس خيل شاه خيل استند و

ی صورت ميگيرد ئيصله هاآنها مردم با فراست استند و ميدانند که در غياب شان چه ف – ومميرمعد

را نشان  مختلف شهامت و شجاعت خود آنها در ادوار. آنها مظلوم نيستند  .خواهد بود چه و نتيجه 

 .داده اند 

 ....گر م ،شانرا بخاک ماليده اند ند و پوززمين زده ا آنها پشت بزرگترين ابرقدرت ها را بر 

 .شما با وجدان کسی ديگری حرف ميزنيد ! جناب ميرمعدوم  – منشی

قدرت های داخلی بيچاره گرديده و به زانو افتاده  کآن مردم توسط ما ابر مگر. بلی – ميرمسمار

 .اند 

عجب سخت جان استند مثل آتش زيرخاکستر و . و زبون نشده اند   اما هنوز نشکسته – ميرمجنون

 .شعله ورمی گردند شده نی يکروز بيدار  يکروز ،ندخفته ا يا ببر  

توجه . ده از موضوع خارج ميشويدتلف نموشما با اين سفسته گويی ها وقت مجلس را  – منشی

کسی را (  آنها را به همين نام ياد ميکنيمببخشيد حاال   )ملت مظلوم  ندانستيم از نماييد ما الزم 

 .  از آنها در مورد سرنوشت شان نظر شانرا بخواهيمضرورت است که  نه  اينجا دعوت کنيم و

ر نام دموکراسی ، عدالت جناب منشی قسمی که من اطالع دارم درين جلسه زي مگر – ميرمسموم

پس الاقل بايد . جديد انتخاب ميگردد  امير ،زادی برای آن ملت مظلومو آ ، وحدت ملی اجتماعی 

 .ب مينمايند آنها پرسيده شود که کی را زعيم خويش انتخا از

اند  ماست که کی را انتخاب کنيم و آنها مجبور اين کار. ضرورت به سوال از آنها نيست --  منشی

 . قبول نمايند

سال کدام  يک صد کم در کم از ،کنيد به تاريخ کشور خويش نظر  گذشته ها چنين نبوده ؟ مگر در 

. ، دست نشانده ، و اجير بوده اند انتخاب کرده اند ؟؟ همه آنها وارد شده از خارج   امير را مردم

 استيد ؟ واقعيتآيا شما منکر اين 

بين خود کسی را نمی بينيم که سرش ارزش  ما در مگر. بخدا که شما راست ميگوييد – اميرمرشد

رفتن ما از پاکستان به کابلستان   ۀقص ما باز با انتخاب يکی از اگر. کاله اش را  داشته باشد 
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مردم تباه گرديد باز چه ؟ خدا زده ها من را نگذاشتند که مزه امارت خود را   تکرار شد ُملک و

 .بس  و فقط چند ماه گک بود . بفهمم 

الزم نيست دامن خود را باال کنيد و بيشتر ازين ما را شرمنده ! اميرصاحب مرشد  – ميرمعدوم

 .بسازيد 

. نی شما کی شرم داريد . ده است خدا و رسولش شما را شرمان. شما شرمنده استيد  – اميرمرشد

را با کف و  ديروز با ريش و پکول حق ملت مظلوم را پايمال کرديد و امروز ميخواهيد همان کار

 .کالر بکنيد 

ن باشيد ئمطم. ممنون ميشوم اگر نزاکت مجلس را مراعات نماييد ! ميران و اميرصاحبان  – منشی

زيرا شما امتحان خود را داده ايد و حنای . خواهد شد بين شما هيچ کدام امير کابلستان انتخاب ن از

 نظرداشت منافع شرکأ دردربا  و فرمايش مقامات صالحه و به امر ما نظر. شما ديگر رنگ ندارد 

 .شرق وغرب مدت ها پيش از امروز امير کابلستان را انتخاب ، تربيه و آماده ساخته ايم 

  ؟يست ؟ئاو کيست ؟ کجا( يکصدا )  – ميران و اميران

يک اميرحرف شنو و کاردان که ميتواند اسارت . است ( اميرمغموم ) اسم مبارک شان  –منشی 

بنابراين اميران . ديکتاتوری را دموکراسی وانمود نموده و مطابق دستور قدم بگذارد را آزادی و 

 . با اين گزينش کوچکترين تشويش و ناراحتی در انديشه نيست  شرق و غرب را

 استند ؟( مغموم ) منشی صاحب چرا  مگر. راضی  ما –ميرمجنون 

چون ايشان زياد غمگين و اندوه زده اند زيرا هيچ کاری را به ميل و خواست خويش  – منشی

 .انجام داده نمی توانند 

 پس ما چی ؟ –  اميرمخدوم

چون ُمهره  يک قسم نی يک قسم ،فلم نقش داريد و به شما هم مثل سياهی لشکر درين  --  منشی

 .ها در ماشين دولت جديد  جابجا خواهيد شد 

ايتاليا به موافقه  در( اميرصاحب مخلوع ) توانستيد عوض اين مردک با  ینم مگر – ميرمخمور 

 برسيد ؟

 .دست او و خاندانش ماالمال خون است  زبان ميار که دلم از را بر اسم او – اميرمرشد

يازاتی که آن امير مخلوع و خاندانش به امت. شما چرا ناسپاس و حق فراموش استيد  – ميرمسمار

 .شما و خاندان  شما داده اند درج تاريخ است 

 ....خشنود ( بچه افضل ) ارواح   شما از تاريخ حرف ميزنيد ؟. بلی  –اميرمرشد 
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وجود شان به صفت يک  ما از.  مورد آن اميرمخلوع  در. خواهش ميکنم خاموش باشيد  – منشی

مورد برکشيدن شان تا سطح  در مگر. مرام خود استفاده خواهيم نمود کردن ريش سفيد در پياده

 زيرا ايشان عادت به خوشگزرانی و تنبلی دارند وقتی در ،ما مرتکب اين اشتباه نمی شويم امارت

برای مردم و وطن خويش کاری قابل مالحظه  ل امارت خويش که جوان هم بودنددوران چهل سا

ل موميايی شده تبديل سيوگذشته ازين حرف ها او حاال به يک ف. حاال چه خواهند نمود ،نکردند

 .گرديده و شايستگی اين مقام را ندارد 

دولت . اميرصاحب هم انتخاب گرديده اند . با اجازه حاال که همه گپ ها فيصله شده  – اميرمخدوم

رکاب شان تشکيل و قانون برای آن ملت مظلوم ساخته شده است ما بايد مانند سياهی لشکر در 

اينطرف کوه و آنطرف کوه ها چی ؟ رقيب سرسخت  پس مزد آن همه دويدن های ،باشيم

بايد سياهی  توته توته نموديم در آخر را به شکست مواجه ساخته و روس ها اميرصاحب مقتدر

 لشکر شويم ؟؟

 ما تمام داستان فلم را. امير صاحب زياد الف اينطرف و آنطرف کوه ها را نزن  – ميرمجنون

تانک  حاال اگر ،فساد و از برکت همان شر دوران زمامداری شما آدم آدم را ميخورد و در. ميدانيم 

 چه ؟ چندين بانک داريد دگر ،نداريد

ميکنی همه را از  فکر. شماست ۀخزان مگرشما چه ؟ تمام گنج های سمت شمال در –اميرمخدوم 

ر آيينه درين تاال، نيد يرا بب که خودآيينه نداريد  اگر ؟نگ پيدا نموده ايد ولد ۀجرق کف دست و ۀآبل

  .های تمام نما زياد است

تيد و ميدانيد که شما مردمان زرنگ اس!! اميران تاجدار و بی تاج ! برادران عزيز  – ميرمسمار

دگر الزم  ،وسع از زمين تا آسمان آن ديار را قبضه کرديم و ما خدا ۀهم. ماستسکوت پرده دار 

 .  سياه بسازيم ازين خود را شرمنده و رو رنيست با اعترافات شرم آور بيشت

شرق و ديگری  اميرمقتدر و اميرمزور يکی در. ما چی را پنهان کرده ميتوانيم – اميرمرشد

  ."پناهی ... پيش دايی چه " درغرب همه کارنامه های ما را ميدانند 

کدام روی  جناب محترم منشی صاحب نگفتيد که اينبار با ،همه گپ ها که بگذريم از – ميرمخمور

 و به کدام عنوان ميتوانيم داخل آن خاک شويم ؟، به چه بهانه 

 .با پررويی مثل سابق  – ميرمسموم

مزور درين  مفرور و امير شما ميدانيد من زبان اميرمقتدر استم که با تبانی زبان امير – منشی

ن نيت اند که شما اسالم آباد براي گهام وا موافقه هم در قصرسفيد ، بکنآنها ب .جلسه حرف ميزنم
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آن دولت نام نهاد باشيد که ما به سرکرده گی اميرمغموم در صدد  آدمک ها هم ميتوانيد کارگزار

بلی از کابينه تا شورا از . بدون وجود مبارک شما اين آش پخته نخواهد شد . ساختن آن استيم 

 .پارلمان تا قضاء همه بوجود شما ملوث خواهد گرديد 

 ديد ملوث ؟چه فرمو –ميرمعدوم 

 .با معذرت منظور من ملبس بود نه ملوث  – منشی

 دگر چه فرمايش ؟. منظور شما هرچه بوده بجا بوده  –اميرمرشد 

ری هم شکل توسط يازدهم سپتامبر و واژگون شدن برج های تجا ۀاينکه بعد از قضي دگر – منشی

مهم اينست که . نه مهم نيستهرچه فکر ميکنيد دوستانه بوده يا دشمنا حاال. خودیهواپيما های 

جنگ با تروريزم و رديابی ميرمکتوم و اميرمعيوب نمک پرورده  ۀاميران شرق و غرب با بهان

خيره دنيا منحيث نيروی ذ ۀساختن آنها از ساحه و پنهان کردن شان در کدام حص های شان و دور

دخانه های هسته ی ، اتمی سرمايه تصميم دارند با تمام زرا -برای طرح های فردای سيستم زور و

چتر ايساف داخل  زير ، آی .سی  .و آی  ۶ .آی  .م ا ای ،  .آی  .، کميايی و تخريبی سی 

سالح و عسکر همه ممالک ذ ينفع همگام خواهند  البته برای پياده شدن اين هدف. افغانستان شوند 

 .و شماها درعقب جبهه يا ستون پنجم خواهيد بود . بود 

حقوق  احيای دموکراسی ، دفاع از. آن سرزمين ان و بهانه برای تجاوز مستقيم براينست عنو 

راستی . بس زن و استرداد آزادی فقط وعده های دلخوش کن و فريبنده خواهد بود و بويژه ،انسان

يارد مل ۀآنها وعد ،زاری خواهند کرديعالقه درين راه سرمايه گتمام کشورهای ذبايد عالوه نمايم که 

 .اند دالر کومک را نموده  ها

همه کرده الزمی تر  بلی دالر از. اصل کل دالر است . فرموده اند  بسيار خوب فکر – اميرمرشد

 . من يکی با تمام طرح های شان موافق استم . است 

جناب منشی آيا براستی دموکراسی اعاده ميگردد که ضامن آزادی های مطبوعات  –ميرمسمار 

 است ؟

منفذی  ۀدموکراسی و آزادی مطبوعات بمثاب. آدم بسيار خوشباوری معلوم ميشويد  شما –منشی 

همه جا حاکم  و قيچی سانسور اصل شالق قضا در مگر. باد و بخار  خواهد بود برای  خارج شدن

  ...خواهد بود و
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شما   .اما يک موضوع مهم . جريان قرار گرفتيم  خوب همه گپ ها گفته شد و ما در – ميرمعزول

باره رفقای هفتم ثور چيزی  در مگر ،معلومات داديد مورد نقش  و سهم برادران هشتم ثور رد

 .نگفتيد 

اميدوارم . دويی دربين دوستان مجاز نيست  ،در مورد سوال شما به اين نکته اشاره ميکنم – منشی

 خوب کدام نظر ، پشنهاد ؟ . مطلب را دريافته باشيد 

 .به پيش بسوی مرحله نوين تر از نوين . ه موافق استيم ما هم( همنظرباهم )  ميران و اميران

 ی ملت مظلوم دروچک جلسه امروز را با اکثريت آرااميران و ميران خرد و ک ۀبا اجاز –منشی 

اما قبل ازينکه تاالر را ترک نماييد بايد به رسم . خاتمه اعالم ميدارم  ب امير جديدمورد انتخا

وباره به جان هم نيافتاده و برنامه های اميران هواخواه تانرا خراب وفاداری سوگند ياد نماييد که د

 .نسازيد 

بازهم سوگند ميخوريم که  مگر ،خدا ۀدر خان یحت ،ما ازين قسم ها زياد خورده ايم – اميرمخدوم

.... 

 :بشنويد شاعر از –اميرمرشد 

 د زمزم وضو کنن ۀصد بار اگر به چشم ------- طاعات منکران طريقت قبول نيست 

  :بازهم ازشاعر—ميرمسمار

   کنند  روبرو  ما  ۀنام  اگر به  ما را --------    نمی کند  ما  گنه  تالفی  دوزخ     

 

 ادامه دارد


