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 اميران جلسه ميران و
 !آدمها ؟

-امريخمدوم  ---امريمرشد  ---امريخملوع  ---امريمغموم  ---امريمزوير  ---امريمفرور  ---امريمقتدر 
مريمعدوم  ---مريخمرب  ---مريمنفور  ---مريجمنون  ---مريمسمار  ---مريمسموم  ---امريمعيوب  --

 .نشی جلسه و م مريمکتوم  ---مريمعزول  ---مريخممور  ---
       _________________________________________________________ 

  
 .از ديروز تا امروز : زمان 

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

 

  قسمت سوم    
 (صحنه سوم ) 

 همان ها: آدمها 

زبان  وهوای قبلی مانند صحنه دوم ديده ميشود و راوی رويداد ها را از همان فضا :بيان صحنه 

 :زيگران مرکزی برای بيننده های رخوت آلود بيان مينمايد با نقش آفرينان و

چنين شد که اميرمغموم با استيذان ميران و اميران نشسته در پارلمان و  و! عزيزان . بلی  –راوی 

به اساس ( ود کوزه فروش آنهای که خود کوزه استند و خ) ن البته حلقه زده به دور دسترخوا

زيگران عقب پرده اميرمقتدر ، اميرمفرور و اميرمزور الزم پنداشتند تا دست دوستی و فرمان با

مودت را زير نام فرمان صلح ، عفوعمومی ، آشتی ملی جانب بدنام ترين جنايتکاران دراز نمايد تا 

اصل  واقع ميخواهد تا بر در... ُپرنمايند  افغانها ساغر ۀخون باقيماند ده ازآنها هم بی نصيب نمان

 . ...خويش برگردد 
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، فساد اداری ، فحشأ ،  ترور ، مکتب سوزی ، خودسوزی ، آدم ربايی ، کشت بيش ازحد ترياک

پای ملت مظلوم سخت و آسمان  زمين زير. اختناق رسم روز شده است  مافيا بازی ، و زورگويی

وقتی شده که کس به کس نمی . گوشه های ذهن شان پنهان  ترس شان دوراست و خدا دراز دس

مافيای رنگارنگ روز بروز متورم  انبان دزدان ، قاچاقبران و. رسد گرچه فرياد به افالک ميرسد 

برای اين کشور  زمين و زمان فخر ميفروشند که ما آدم ايم ؟ و با اقليت طفيلی شان بر ميگردد و

 کرديم ؟؟ چها و چه ها

اما شکم های گرسنه اکثريت مردم روز بروز بيشتر به پشت شان می چسپد و زانوکش زانوکش 

فردای باز برای کوچه پسکوچه های باروت زده و تاريک شهر را می گردند تا مگر نانی بيابند و 

  .تالش زنده ماندن

ب و وحشت ، کابوس آنکه چندين سال مردم را در رع ،ی از اميرمعيوبئاميرمغموم طی پيام ها

. اشت نکرد ذحق مردم فروگ تحميل هيچ نوع خفت و خواری در سنگ نگه داشته از ۀقانون دور

به شديد ترين وجه تحقير و توهين نمود و کوتاه اينکه همه را از  زن را ،آنکه نيم پيکر اجتماع

 کوچکترين حق انسانی و زندگی 

از سرش  يا الاقل از فروافتادن آن و دعوت مينمايد تا شريک تاج کاغذی گردد ،محروم ساخت

 .مصونيت پيدا نمايد 

چند چهره که خود را  ۀآن عرب زاد از. تا سهمدار خوان کرم گردد  ميرمکتوم دعوت مينمايد  از

بازی شطرنج اميرمقتدر و شرکأ  او با پول های باج سبيل و نفت در ،ناجی و حامی دين خدا ميداند

 او که نميتواند ناجی دين خدا در. ارد ذش سيالب خون بجا ميگميگردد و درقفايهرازگاهی جابجا 

برای اخفای اهداف سياسی اش در خاک مسلمانان دگر انجام ميدهد  اين کار را ،سرزمين خود شود

 .دست دين فروشان و زاهدان ريا کار اند  ۀکه خود کشت

تب را با زهر آلوده از آن تيزآب پاش که زمانی مخازن آب مکا. ميرمنفور دعوت بعمل مياورد  از

 .مردم بود و حاال هم است ۀآنکه در زمانش بيرحم ترين و سفاکترين دشمن سوگند خورد. ميساخت 

ذره خاک و  هر. آنکه شهر ها را به توپ بست و باران راکت هايش از کشته ها پشته ها ساخت 

گاه  ،ن مقاماتآنکه نظر به هدايت و فرما. آن بدنام را بخاطر دارند  ،شهر ها هخشت ويران

 . شد و گاه از اميرمزور و گاهی هم با خم چشمی ذاتی درمقابل شان استاد  اميرمقتدر ۀپسرخواند
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آنکه تمام سالح اردوی افغانستان را به نرخ آهنپاره ها به . اميرمخرب دعوت مينمايد  از

شناخت نه مردم آنکه نه خود را . در تبانی با المعايده به تعقيب الفايده رفت  اميرمزور فروخت و

 ....را و 

و جمع ديگر از مال ها و ( ضعيف ، خاکسار ، وکيل ، راکتی ) حاال اين اميرمخدوم با اتکأ به 

مولوی های ديوبندی ميخواهد سرنا را از طرف دگرش بدمد تا مگر به چشم هراس ديده مردم 

 .نند يخواب آيد و خواب های شرين امريکايی بب

فقر  سه مليون انسان درمانده در معرض گرسنگی و بداند که بيشتر از نمی خواهد او نميداند و يا

زمستان مرگ هزارها انسان بيچاره ،  رسيدن فصل سرما و نمی خواهد بداند که با او. قراردارند 

افغان قربانی  او عالقه ندارد بداند که نسل ديگری از. ناتوان ، کم سال و کهن سال حتمی است 

او . تن به مکتب سرنوشت خويش را با خاک کوچه ها گره ميزنند فساد و جهل گرديده بجای رف

زن اين مادران ، خواهران و دختران داغديده افغان  روزگار ،جهل مرکب ميل ندارد بداند که باز

پشت و پای زندانی چهارديواری خانه  را سياه خواهد ساخت و باز با داغ شالق و تازيانه بر

آرزو ندارد بداند که باز مردان با عزت افغان مقام  او. ای شان خواهند شد با تمام سواد و آگاهی ه

 . ...پاره خواهد نمود و و دانش شان با انبوه پشم اندازه خواهد شد و گريبان شانرا اهانت و تحقير

باالخره او حاضر نيست بداند که معامله کردن با خون مردم و بستن معاهدات با دشمنان  و

و ميداند و ميفهمد تاريخ آن خواهد نوشت و قضاوت ... انی نيست رنگارنگ آنها منصفانه و انس

شاهان خودفروخته ، دست نشانده ، مستبد و دشمن  مورد اميران ، سالطين و خواهد نمود که در

ارد تا فرياد و ذتخت حرص و آز نمی گ بازهم جلوه تاج و مگر. کرده است  خاک و مردم نوشته و

 . ميشوند به گوشش برسد  شيون مردم که روز بروز بيشتر برباد

او چشمان خود را بسته است تا گوهر اشک مادران پسرگم کرده ، زنان بيوه ، پيرمردان 

او با اصرا بيدريغ آن ميکند که . دختران عصمت تاراج گرديده و اطفال يتيم را نبيند غرورشکسته 

ی را ميخواهد سردار مردم ئآنها او. يعنی پيوند و شراکت با خاينان ، جانيان و جاهالن . نبايد بکند 

بسازد که تمام پيکرشان با خون ملت آغشته است و کتيبه تاراج هستی مادی و معنوی افغانها و 

 . ...جبين سياه آنها نقش گرديده و سرزمين شان بر

دريا ها همصدا با فرياد جنگل های سوخته . اکنون هندوکش و پامير سربه جيب تفکر فرو برده اند 

زيرا تحمل بکام کشيدن هزارها  ،ی گيريند و زمين هرچه بيشتر بخود فشرده ميشودم دردناک

 .بيگناه ديگر را ندارد 
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درخشش بازمانده و حرارت نيم مرده آن تنها روی گورستان های بزرگ و بيشمار  اکنون آفتاب از

  .می لغزد

  .است خاکستر و دود باروت نشسته  اکنون آسمان رنگ باخته و به چشمان آبی اش گرد

ننگين که کارگردان و بازيگران ذليل از قماش جبارترين  ۀاينست فرجام نافرجام يک نمايشنام و

اين  برای ملل جهان پرده آخر... روی صحنه گزاشته اند ( ملت مظلوم ) جباران جهان آنرا برای 

رند که يگر همسويی داانند که همه نمايشنامه ها با يکداما ميد. تراژيدی بزرگ معلوم نيست 

و در دهها  سوريه يمن ، سومالی  لبنان ، فلسطين ، کشمير ، ،همزمان درافغانستان ، عراق

براه انداختن جنگ ، تجاوز  ،کشورتحت ستم نمايش داده ميشود که محتوا و مضمون همه يکی است

دست آوردن طال از هر رنگی که باشد زرد ، ه ب ۀبه بهان( هالل و صليب ) درفش  و تاراج زير

زيرا ستون پنجم  ،درين بازی بزرگ تجاوز مستقيم يا غير مستقيم معنا ندارد. د يا سياه سپي

تاخت و تاز را برای متجاوزين فراهم ميسازد حتا اگر به نابودی  ۀدرهريکی ازين کشورها زمين

  .تماميت هستی مادی و معنوی انجام پذيرد 

بعد سيزده سال شعبده  ،رتبانی امير مزوهمانطور که گفته آمديم ، اميرمغموم را امير مقتدر با 

اد برون سرا از انبان مو(  !امير متفکر ؟) دلگشا نموده ،  بازی و موشک دوانی گوشه نشين قصر

اما » بدون چپن با قديفه سرشانه ، با صد نيرنگ و بهانه به تخت انتصابی آورده با کمی تفاوت ، 

(  دبل عبدههلا) دادن نيرو به وی از ميردبل  کشانيد ، و برای« نهايت آلوده با خون و کثافت 

ت گل ئخودشان را در هيهمه علف های هرزه ( وحدت ُملی ) استفاده نمود ، تا باشد که با تفکر 

 ... .صدبرگ ببينند ، ازين تفسير شما حکايت مفصل بخوانيد 

آهسته  ،دهراوی با سرآستين چشمان پر از اشکش را از بيننده های چون سنگ صبور پنهان کر) 

 . ( آهسته در زوايای تاريک ستيژ ناپديد ميگردد 

  
 (  پرده  )                                                             

  
 

                 


