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 ۰۲۰۲دسامبر  ۱۳پنجشنبه                                                       ناتور رحمانی                

 اميران جلسه ميران و
 

 قسمت دوم
 !آدمها ؟

--امريمرشد  ---امريخملوع  ---امريمغموم  ---امريمزوير  ---امريمفرور  ---امريمقتدر 

-مريمنفور  ---مريجمنون  ---مريمسمار  ---مريمسموم  ---امريمعيوب  ---امريخمدوم  -

 .نشی جلسه و م مريمکتوم  ---مريمعزول  ---مريخممور  ---مريمعدوم  ---مريخمرب  --

________________________________________________________ 

  

 .از ديروز تا امروز :  زمان

 .انتخابی در هرگوشه دنيای وابسطه  ، به مرام تجاوز به حقوق ملل يکی از کاخ های : مکان 

 

خوب شد زنده بوديم و اين را هم  ،شما ميرفت جز شاعر شدن انتظارهرکاری از –ميرمخمور         

سرنوشت  ند و اصالً نميدانند که باآنها ملت  مظلوم درين مورد کدام نقشی نداشته ا مگر. ديديم 

 . صورت ميگيرد شان چه بازی های شومی

اين موضوعات همه نوع از دپلوماسی يا . شما سياست کم و سخافت زياد داريدمتاسفانه  – منشی

 .دماکوژی است 

 اين حرف ها چه معنی ميدهد ؟ – ميرمجنون

 .باز که کالن شدی می فهمی  – اميرمرشد

 (خندند همه به هم مي) 

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           
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 (ختم صحنه اول )                                                     

________________________________________________________ 

  

 (صحنه دوم ) 

 : بيان صحنه 

تاريک است تنها يک کنج از ستيژ را نورافگن به شکل دايره روشن نموده که چهره  الً فضا ک

 .فسرده راوی قابل ديد است ا

آنها زبان . کجای نصب گرديده اند درهر آدمها درين صحنه به شکل نمونه چون وصله های ناجور

 .فقط راوی به شرح نمايشنامه می پردازد . شنودی اند  گفت و فارغ ازهر گفتاری نداشته و

________________________________________________________ 

  

 !!بيننده های ساکت و تماشاچيان بی اعتنأ  – راوی

از هزارسال درفش خوشرنگ  من ماجرای سرزمين غرورآفرين افغانها را بيان ميکنم که بيشتر

 . اهتزاز بود  آن با نسيم پاک و آزاد در ۀبرج و بار فرازآزادی 

انده گرديده ويران ، آزادی و مردم اش زياد پريشان و درم ه،اکنون باهجوم دشمنان سوگند خورد و

تشنه  اکنون سراپای پيکرش از دم تيغ ذليل مردان و. مريض معلوم ميشود  ژوليده ، گدا و خسته 

  . خونين گرديده است  گان حرص و آز

نقره گون و  خاک مينووش که زمانی گدام غله و ميوه ، مراتع سرسبز ، رودبارهای زالل و 

 !!شده است ؟حاال قحطی زده ، خشک ، خاکستری و خونبار .آسمان الژوردی و هميشه آفتابی بود 

اکنون به اثر  ،سال بدون تبعيض وتمايز درکنارهم با غرور ومحبت می زيستند مردمی که هزارها

جدا و مقابل هم قرار گرفته اند و آزاده گانی  دسيسه سياست بازان مکار و روبا صفت جدا ترفند و

 .ر زبون مردان بی عار گرديده اند حاال اسي ،ين صفت فخرآسيا بودندهکه شا

نسل گل و . آسمان ، زمين ، دريا ، جنگل و کوه های شامخ ديار ويران اکنون خون می گريند 

تاريخ ،  پروانه ، بهار و پرنده ماتمزده اند و مادران در دل شب های تار برای يتيمان گرسنه 

 .ميقات خون و خاکستر را قصه ميکنند 
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که مردمش جز آواز تانکها ، غرش هواپيما ها صدای ماشيندار ها و خمپاره درين ديار سالهاست 

چيزی  ها چيز دگری را نميشنوند و در مخيله پريشان شان جز انديشه نان و آزادی از زندان دگر

 ....وجود ندارد و

 !! واينک چرخش دگر 

  ۀوش کن از جلسدستاورد های خوشرنگ و دلخ پيام آوران آزادی و دموکراسی با ، حاميان صلح

با ُدهل و سرنا خبراز . اشتند ذبرگشتند و تاج کاغذی قدرت شاريده را به سر اميرمغموم گ (بن )

مردم باورمند به . يعنی خودسازی ، بازسازی ، نوسازی وغيره وغيره  ،دور دگر و کار دگر دادند

ينه های شانرا فردای خويش از زيادت ناچاری وعسرت به لب های شان رنگ خنده ماليدند و س

 تازيانه ، توهين و وب زمان شالق وعياينکه دوران اميرم ۀبه شکران ازهوای تازه ُپر نمودند و

  .. ..را به آرامش خيالی دلخوش ساختند  خود ،شتهذانسان گ تحقير

چوکی های دلبخواه  ميرک ها و اميرک ها در... گپ گپ دموکراسی بود و جنگ با تروريزم 

 .چشم آبی گرديد  رنگارنگ چشم سبز و عساکراز  نصب شدند و کشور ُپر

بلند منزل های دالری ، دموکرات سازی مطبوعات ،  برنامه های دلفريب خلع سالح ، اعمار

 ! رسانه های شخصی ، پارلمان بازی ، انجوسازی و دههای دگر شروع و ختم گرديد ؟

 النه و کاشانه ، آب و نموده از وحشت بی ُحرمتی و صدای تفنگ به هوای به مليون ها پرنده فرار

د ماندند وطن خود همانگونه مسافرهردم شهي در مگر. برگشتند  تالش ازدياران غير و دانه ، کار

خالصه بی روزگار  ،بی خانه ، بيکار ، بی نان ، بی درمان ، بی مکتب. که درکجا های دگر بودند

 .تحقيرشده  ، خسته و

شايد کدام ديوی  ،گرديد ی به کشور سرازيردرحاليکه به اساس تعهدات مليون ها دالر پول امداد

رفع احتياجات عامه  آن در راه آرامش ، رفاه و از ۀرا قورت نمود که سک سياه آن همه دالر

 مصرف نشد ؟؟

سالح ، آن همه تاکتيک و  خدمت شما عرض شود که آن همه نيرو و! بلی بيننده های صبور 

و ( واقع نخواستند که آنها نابود شوند  در )نابود نمايد  ميرمکتوم را تخنيک نتوانست اميرمعيوب و

 !!آن گم شدند  دوقطره ريم در ۀهمان بود که زمين چاک شد و آن دو بمثاب

 مناسبت و شام به هر صبح تا حرف زدن است او از ،که ميتواند بکند اميرمغموم تنها کاری را

تان وی برای اما دس .بيگانه حرف ميزند درهرجای دنيا که الزم پنداشته شود با زبان خود و

اميرمخلوع درهمان تاالرعنکبوت زده و نم برداشته ... از آستين قبأيش است  خيررسانی خالی تر
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  .خودش را درهيکل شاه راحت طلب در شيشه های کلکين ها می بيند  ،شاهی اقامت گزين شده

ملت بابای ) اوهم بی نصيب نمانده بخاطر زحمت افزايی های چهل ساله شان برای وطن و مردم 

در گرماگرم جريان مشغول فروش خاک و دريا شدند چون حق پدرشان بود و  گرديدند و!! ( ؟

خوان  مرشد باهمان فطرت چالبازانه که دارند گاه به نعل زده گه به ميخ و از امير... است 

اميرمخدوم درسايه های درختان کوتی باغچه با اميرمخلوع . پارلمان دست به داالن شکم ميرسانند 

انديشه ازسوال وجواب دوران  ارنامه های دوران امارت خود قصه ها نموده بی خيال وک از

مصونيت  ميرمسموم با. م زندگی ميکندش را مالش داده آرادل ،قصردلگشا زمامداری اش در

 از ،درپارلمان تمام زمين های چمتله ، پغمان و دگرجای ها را با زور نام اش که شمشيراست

اميرمخلوع  او بيشتر معامله های کالن را با. ده مشغول فروش استمالکين اصلی آن قبضه نمو

 مير. بابای ملت را با پول های باد آورده خريده و ميفروشد  ۀمينمايد يعنی جايداد های باد آورد

او . معمار ترجيع داد جنجال واليت را به آرامش در وزارت بدون انرژی و برق تعويض نمايد 

را  ميرمجنون خود. که آنرا هميشه با دستمال می بندددرد ميکند هنوز سرش برای کدام چيزی 

جرمی اش  یرينه و مشغوليت گاه گاهی با شرکانسبت عادت دي ،سلطان بی تاج سمت شمال خوانده

 .تفنگ بازی ميکند

بلکه خود در تحقير  ،خويش دم نزد قومميرمسمار وقتی معاون امارت گرديد ديگرازحقوق حقه 

محفل . ميرمعدوم چند روز ازين شاخه به آن شاخه پريد . شريف دست يازيد  وتعذيب آن مردم

شدند وی را  باالخره مقامات مجبور تا ،سپوتاژ نمود ساخت ، سازمان و حزب ايجاد کرد ، تبليغ و

را ماهانه پنج  خود یاولين کارکه کرد معاش خود و شرکا او آرام گرفت و. پارلمان بسازند سردار

 و بخت برگشته با صد يا صد ۀدرحاليکه کارمند و آموزگار بيچار) ساخت هزاردالر امريکايی 

بی تفاوت  ميرمخمور! ( پنجاه دالر درماه همانگونه گرسنه ، قرضدار ، مريض و بی سرپناه ماند ؟

رنگين باال نمود و  ۀياد دوران باده ب پای خم نشست و ،به همه رويداد ها وقتی به حق خود رسيد

.... 

 ! تماشاچيان سنگگونه

برای ديرماندن  مقتدر زيرا امير ،گشت يد که شهد بکام همه زهرئبا اين حال و احوال ديری نپا

ذخايرنفت نرسيده  چون هنوز به طال سياه و ،سرزمين افغانها عقب توجيه می گردد خويش در

بنابرآن با . است و همچنان رسوايی هايش درعراق فرياد اعتراض جهانيان را باال نموده است 

افغان زمين شدت پيدا نمايد تا افغان  ۀهرگوش جنگ در دانست تخريبات و رمزور الزممشوره امي
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. امان بماند  نمايد تا باشد که از گزند شغال در از آينده ترسيده تقاضای ماندگار بودن گرگ را

بانی صلح درمنطقه  امور افغانستان و ظاهر خود را طرفدار عدم مداخله در اميرمزور که در

آنطرف خط به افغانستان  ب را تسلح و تمويل نموده ازروه های آدمکش و مخرخفا گ در ،ميتراشد

 . ...پيش وخيم وغيرقابل تحمل ميسازد  از ثبات را بيشتر وضع و ،ل کردهيگس

 زندگی را برای مردم تنگ تر ۀروز بروز عرص ،مرگ آور انفجارات انتحاری اين پديده شوم و

 .مينمايد

تاسف که چه بسا جوانانی چشم سبز و  با و. اه ميشودبازهم ملت تب ،گريز جنگ و ۀدرين هنگام

سياسی با مرگ خويش داغ حسرت به دل مادران خود  ۀچشم آبی بی خبر از طرح های شيادان

 ميگزارند ؟؟

 گمکرده راه با شکم های گرسنه و دست های خالی واويال گويان به همان راه ها و مردم بی پناه و

آنها . مرگ اميد های شان تلخ می گيريندبرای  ند وبرميگرد ،کوره راههای که آمده بودند

 !!برميگردند تا باز درکدام جای دنيا دريوزگی و حقارت را تجربه نمايند 

 ( ختم صحنه دوم )    

 

 ادامه دارد


