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  تجاوز خونين و چھره ھای ننگين
  "آن خائن خودپرست ،خادم نشود" 

  
ار کردی ، يا در بيداری و يا در خواب و گويا سفری داشته بودی به آن ناکجا آباد پھلوان پنبه ای ھوای ُملک و دي

در اينجا قبل از . که روزی خاک پاک اش را به توبره کرده بودی و پيشکش آن دجاLن آدم روی و حيوان خوی
ز حيوانات بی ھمه بايد از آدميان پاک طينت و فرشته خوی که موری را از آنھا آزاری نرسيده بودی و نيز ا

زبان و بی آزار صميمانه عفو تقصيرات کردی که يک مشت آدم نمايان زشتخو و زشت کردار را با روی و 
  .خوی آنان به مقايسه ھمی گرفتمی

قصۀ پھلوان پنبه بودی که باز ھم يا در خواب و يا در بيداری شوق آن مخروبه نمودی و در مدح آن دجال زشت 
، سخن پردازی و ...و زشت گفتار و آن مردک بی عار و آن بازيچۀ اغيار و خو و زشت رو و زشت کردار

سفسطه گوئی کردی و به فکر خام خود، از يک دايم الخمر بی ھمه چيز، خواسته بودی چيزکی بسازی، تا مگر 
اندکی از بسيار و زرۀ از خروار آن چرنديات کس مخر و تھوع آور، چند جوانک از دنيا بی خبر را اغفال 

مگر غافل از اين بودی که تاريخ را نشايد معکوس بيان کردی . نمودی و سيه را سفيد جلوه دادی و زشت را زيبا
مگر فرزندان راستين اين آب و خاک در خواب بودی که چنين شودی و پھلوان پنبۀ چند، . و با حافظۀ آن بازی

  ن و نو جوانان ما دادی؟سر از ھر سوراخی بيرون کردی و چرنديات و خزعب�تی تحويل جوانا

  !!!ھرگز نه و صد ھزاران نه
بيشتر از سی سال جنگ و . تاريخ را می نتوان مسخ نمودی و ھرگز می نتوان به چشم يک ملت خاک پاشيدی

تجاوز و ويرانی و بربادی و چور و غارت و جنايت و خيانت، اين ملت مظلوم اما سرفراز را از کوره ھای آتش 
يروزمندانه بيرون ھمی کشيدی و خوب و بد و خائن و خادم  و زشت و زيبا و راست و دروغ مذاب، صد ھا بار پ

  .را خوب ھمی شناسندی و تول و ترازو ھمی کنندی

اين پھلوان پنبه که روزی روزگاری در رکاب تجاوزگران بی ھمه چيز روسی ،شمشير ھمی زدی و ھزاران 
ا به خاک و خون ھمی نشانيدی و در ھر کوی و ھر برزنی ، نشان ھزار سرو آزاده و بلند قامت اين مرز و بوم ر

ای از شقاوت و خون ريزی و ددمنشی برجای  ھمی گذاشتی و دستان ناپاک اش تا مرفق ھا به خون فرزندان اين 
که در بين مردم " نبی گک عظيمی" خطۀ پاک، رنگين ھمی بودی، کسی ديگری نمی تواند بودی جز ھمان 

  .، شھرت بھم رسانده بودی"کودتاچی"و " ال عظيموجنر" کشور به 

اين جنرالک بی آزرم ، ھی ميدان و طی ميدان گفته باز بگمانم راھی ھمان دياری گرديدی که روزی روزگاری 
  .، با دستان  کثيف و خون آلود خود، آنرا به ويرانه مبدل ھمی نموده بودی

بازار مکار سياست  و يا ھم در افراط در َمی خوارگی ، از  بگمان اغلب او نيمه عقلی که گويا داشته بودی، در
دست بدادی و يا ھم اينکه از روی شقاوت و دشمنی ذاتی که با اين ديار آزادگان  و اين مھد سروران ھمی 

  .داشتی، ھميشه در ت�ش بودی تا سياه را سپيد جلوه بدادی

را، " ببرک "تی رھبر و پيشوای بی مقدار خويش،او با ديده درائی که در خونش عجين گشته بودی، ھمی خواس
کار ايکه خواب بودی و خيال بودی و محال بودی و . از قھر جھنم بدر آوردی و به آسمان ھفتم باL ھمی بردی

  .جنون

از حاشيه روی ھا و تاب و پيچ دادن ھا و جمله پردازی ھا و رنگ و روغن کاری ھای نوشتۀ عظيمو ھمی 
ھای آن درنگ ھمی کنيم که خواستی با ھفت شتر بار خود از زير ريش مردم سواره  گذريم و با آن قسمت

  .بگذشتی و س�مت برگشتی

"  پل دوستی" که روح و روان نداشته اش را گويا نوازش ھمی کردی و " وطن مألوف" از آنچه در مدح و ثنای 

دی ،  ھمی گذريم که ھمه نيک ھمی ، که بار بار از آن ياد ھمی کر" دشمنی و تجاوز" يا ھمان پل مشھور 
، در قاموس  دشمنان مردم چيزی و در قاموس عاشقان وطن ...دانندی که معنی عشق به وطن و عشق به مردم و

  .،چيز ديگری بودی

او با يک مقدمۀ گويا ادبی و شعر گونه، به اصل مقصد ھمی پرداختی و آن ھم ھمان تعريف و توصيف و تمجيد 
آن جناب بودی که زھر خيانت و جنايت را در رگ رگ او باری تزريق  ھمی کرده  از موLی وطن فروش
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بودی و خوب ھم تزريق کرده بودی و الحق که در اين کار ناثواب استاد بودی وسرآمد روزگار که نشانه ھای آن 
نان شريف ھا باقی بودی ،که لعن و نفرين سه نسل از ھموط) عظيموف(ھنوز ھم که ھنوز بودی در مغز فرتوت 

  .ما نثار استاد شان ھمی بادا

  :نبی عظيمی غرق در ماتم از دست دادن ببرک ھمی بودی و روی سپيد کاغذ را سيه نموده ھمی نوشتی

 

درشھرماسکو  ) دوم دسامبر( سال پيش از امروز درست درھمين روز پانزده  ھمان نخل سرافرازی که"...."...
گلدسته يی از  آه که چقدر دلم می خواھد با. کھنه رباط رخت سفر بسته کردسرکشيد واز اين  ابريق رحمت راابريا
 به  که درتپش ھای قلب کريمش به جز عشق  واژه ھای قشنگ ورنگين درمورد زنده گی اين مبارز پرشور ، ھموواژھ

ھرگز ھرگزوقلم فقير   خامه زنم؛ اما دريغا که با اين زبان الکن و اين بيان به مردم ووطن محاسبهء ديگری راه نداشت؛
  " .آرزو دست نخواھم يافت به آن

  

کدام نخل ؟ کدام سر افراز؟ نخل مورد نظر نبی عظيمی ،ھمان درخت فرتوت، پوسيده و کرم خورده ئی بودی که 
فقط و فقط به زور ودکای روسی  زنده بودی ، نه برگی داشتی و نه ھم باری، بجز از کوله باری از خيانت و 

رخت سفر بستی و راھی " کھنه رباط "او در حالی از اين . کر منشی و غ�م صفتی و بی بند و باریجنايت و نو
  .جھنم و گورستان تاريخ گرديدی، که يک کشور آزاد و مستقل را به تلی از خاک مبدل نموده بودی

ار رفته بودی، ھمی و چند اصط�ح ايرانی ديگر که بار بار در مدح سرائی نبی عظيمی بک) انگار( و) ويژه(از 
گويی ھمهء ما با او  آخر او نه تنھا بامن ، بل با تو با او وبا ھمه بود، : "... گذريم و ھمی رسيم به آنجا که نوشتی 

انگارزبان ما بود و بيانش بيان ما، دردش   زبانش ھم . وبا زحمتکشان کشورش  بوديم واو با ما بود با مردمش 
او نه تنھا با تو نبود، با ما نبود ! ، نه جناب پھلوان پنبه"... ست نيافتنی وسوخته مادردما و رويا ھايش رويا ھای د

شايد از اين من و تو و ھمۀ ما ،تنھا وتنھا اناھيتا راتب زاد و محمود . ، بلکه با ھيچ کس نبود و ھيچ کس با او نبود
و باده و يک درجن مشاور و روسپی  بريالی و دو سه رسوای ديگر ھمچون تو، با او بوده باشندی و َمی و جام

حتی نبايد حرفی به ميان آوردی که ھردو را از دم تيغ شقاوت اربابان روسی " مردم و زحمت کشان"از . روسی
شايد زبان او ، زبان تو بوده باشد که ھر دو در قساوت شھرۀ دھر بوديد و بيانش ، بيان . خود ھمی گذشتاندی

ً در واپسين لحظات زندگی نکبت بار اش ، احساس کرده  تجاوزگران روسی بودی و دردش ، اگر درد را واقعا
. باشدی، دردی بودی که از بی وفائی اربابان روسی خود ھمی کشيدی و از دو سه رسوای ديگر حزبی چون تو

که رويا ھای افراد شريری چون تو بودی، در حقيقت ھمان نابودی يک نسل و بوسه زدن بر "  رويا ھايش" 
ه ھای خون آلود عساکر متجاوز روسی و دستان کثيف کريملين نشينان بودی و چه خوب شدی که آن رويا چکم

 . ھای خبيثه، ھمچنان دست نيافتنی ماندی و در آتش خشم مردم بسوختی و دود شدی و به ھوا رفتی

ھمان يل  پرواز مبارزه ،  منظورم اواست ، ھمان عقاب بلند. نخستين باری که اورا ديدم کام�ً به يادم است"... 
گردن فرازسياست و مظھرستيز با نابرابری ھا وبيداد گری ھای زمانه اش، ھمو که نام وسيمايش ھمچون 

آری اورا درھمان روز . پس ازاولين ديداربرآسمان قلب و انديشه ام درخشيد و نوربارانم کرد   ستارهء تابناکی
ار مردم سيه روزگار مان کشيده بود و ستم خانوادهء نادری را بر وروزگاری ديدم که فقر جانکاه دمار از روزگ

  "خلق ھای زحمتکش کشور پايانی نبود

ايکاش او را ھرگز نمی ديدی و در خيانت ھا و جنايات او شريک نمی گرديدی، اما مثليکه ِگل ترا از ازل با  
د که ھنوز ھم به گذشتۀ ننگين خود و شرمت با. نگفتندی" عظيمو"خيانت و جنايت سرشته بودندی و بی سبب ترا 

ھمان ببرک ايکه عمر ننکين اش را . رھبر مکار و ناخلف خود می بالی و روی سپيد کاغذ ، سيه ھمی کنی
  .ھمچو زاغی در کثافات ، در جستجوی مرداری و لجن گذشتاندی 

بر خاک ھمی پاشی،  ھمو ھمان و ھمو که در مدحش نَه کرسی فلک را زير پا بگذاشتی تا مگر به چشم چند بيخ
  .که در وطن فروشی و خيانت به ملک و مملکت و مردم، سرآمد روزگار خود بودی

                                                            

من با شگفتی و شيفته گی به سوی ببرک کارمل می نگرم ودربرابر جادوی نگاھش مقاومتم را از دست  "....  
ان که حتا يونفورم نظامی ام نيزمانع نزديک شدن وادای احترام کردن به وی نمی شود، درحالی که می دھم، چند

متوجه او است وھرکسی را که به وی نزديک می شود و ادای احترام می نمايد   می دانم چشمان جاسوسان رژيم
خود خواه وھمه کارهء  می کنند وبه داماد شاه که سردار مغرور و  ، شناسايی  -به ويژه نظاميان را  –

می خواھم اورا از نزديک ببينم، کسی ... . ندارم   است، گزارش می دھند؛ اما من به اين حرف ھا توجھی رژيم 
را که باگردن آويزالماس گونی ازواژه ھا با صدای گرم و بيان آتشينش دغدغهء نسل مارا، دغدغهء دوران ما را 

به گوش کرسی    کشيم واز نيازھا وحوايج بشری مشترکی که داريمودغدغهء فرزندان مارا از رنجی که می 
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نشينان وزورمندان زمانه می رساند وقرص نان جوين و خشک مردم فقيرو بی پناه مان را دربرابرپارلمان کشور 
  !..."ای ستمگران، شرم تان باد ! می نھد ومی گويد شرم تان باد

م بند عظيمی را از او ميگيرد و در يک لحظۀ زود گذر تصميم ببرک محيل و فتنه گر مقاومت ني" جادوی نگاه"
او که يک نظامی بودی و از پول بيوه و يتيم و از . به خيانت به ميھن و جنايت در حق ھموطن ھمی گيرد 

ھمان ترک ) ببرک ( تو گوئی . ، نمک خوردی و بر نمکدان ھمی ريدی...سرمايۀ ملت تحصيل نموده بودی و 
  .عظيمی به خال ھندويش ،خطۀ افغان به اربابان روسی ھمی بخشيدی شيرازی بودی که

را زير نظر دارند و از نشست و برخاست او با افرادی چون تو و به ) ببرک (تو که ميدانستی جاسوسان رژيم، 
 ، نظاميان ، به داماد شاه گزارش ميدھند، بازھم با او م�قی ميشوی ، اما" به ويژه" خصوص و يا بگفتۀ تو 

ھرگز و ھرگز نه جاسوسان رژيم  به داماد شاه راپور ميدھند و نه ھم داماد شاه که بگفتۀ تو ھمه کارۀ رژيم  
بودی ، مزاخم تو ميشود، پس اين خود نشان ھمی دھد که عظيمی برای خود بزرگ بينی و شخصيت سازی برای 

به . نشان آن به چشم مردم ھمی درآيد رھبر خود ، دروغ ھمی گويد، پشت دروغ و با تمام لباس نظامی و خط و
  ".دروغگوی حافظه ندارد" حق که 

که از دور " گردن آويزالماس گونی ازواژه ھا " او که تو ديده ھمی بودی  و او را که ببرک نام ھمی بودی ، و  
" يا بگفتۀ تو ھمی شنيدی، در حقيقت با ق�دۀ از بردگی و غ�می و زنباره گی بودی که حتی ھمان الفاط و کلمات 

را که از کتاب ھای مارکس و انگلس و لينن به عاريت ھمی گرفتی، درست تلفظ نتوانستی کرد و از " واژه ھا 
  .بکار برد درست آنھا عاجز ھمی بودی

  ".آوای شما ،از نای شما نبودی: " ما را با صدای او کاری نبودی چون

کرسی نشينان وزورمندان  " به گوش " ودغدغۀ فرزندان مارادغدغۀ نسل مارا، دغدغۀ دوران ما را " او نه تنھا 
نه رساندی ، بلکه با شقاوت و ددمنشی بی نظيری ، آن دغدغه ھا را نامردانه پامال چکمه ھای خونين ،  " زمانه

او با . تجاوزگران بی ھمه چيز روسی نمودی و دمار از روزگار نسل ما و دوران ما و فرزندان ما بدر آوردی
ما را به خون فرزندان و عزيزان شان  "قرص نان جوين و خشک مردم فقيرو بی پناه" می  و شرارت ، بی رح

شرم تان . تر ھمی نمودی و باد به غبغب ھمی انداختی و در نشۀ ودکای روسی  دريوزه گری  ھمی نمودی 
  !ای ستمگران، شرم تان باد ! باد

  

، سيمای کسی را که از موجوديت خطی به نام خط زير فقر  را از نزديک ببينم... می خواستم آن سيمای   " 
بی خانه گی ، فساد دستگاه اداری ،   درميان مليون ھا انسان اين وطن پرده برمی داشت و از مرض ، بيسوادی 

ازميان برداشتن ستم  از توزيع نابرابر وغير عادLنهء توليد ، ازضرورت اص�حات ارضی ، از حل مسأله ملی، 
  ."بی ترس وبی ھراس و با آواز رسا سخن می گفت   ای طبقاتیوتضاد ھ

  

، در زمان " خط زير فقر"قصۀ . جناب عظيمی شرم ھم چيز خوبی بودی که ترا از آن خبری و اثری نبودی
حاکميت حزب ديموکراتيک تان و در زمان رھبری، رھبر محبوب تان و در زمان قدرت نظامی شما ،با آنھمه 

  خط و نشان ھای رنگارنگ، بکجا کشيدی؟  ستاره ھای ط�ئی و

" بی ترس وبی ھراس و با آواز رسا " آن پرده برداشتن ھا، جز چند حرف مفت و کس مخر، بيش نبودی و آن   

اص�حات ارضی شما ، . سخن گفتن ھا ، در زمان حاکميت حزب تان چنان محو و نابود گشتی که نگو ونپرس
شما ھم ، زير غرش طيارت بم افگن " مسأله ملی " ما فرود آمدی و تف سرباLئی بودی که به روی خود ش

به اوج خود رسيدی و تا آنجا پيش "   ستم وتضاد ھای طبقاتی." روسی باداران متجاوز تان ، حل و مل گرديدی
رفتی که شاگرد وفادار،ِ فرياد سر ھمی دادی که ما را يک مليون افغان که سر در آبخور اربابان روسی داشته 

  !ای ستمگران، شرم تان باد ! شرم تان باد. باشندی، کفايت ھمی کردی
  

از خود می پرسم آيا اين من ھستم ، . می خواھم خود را معرفی کنم؛ ولی کو زبان؟ زبانم انگار از من نيست "... 
ظمت ھمان افسری که نبايد ازھيچ کس وھيچ چيزی بھراسد؟ آری من خودم ھستم ؛ ولی می بينم که دربرابرع

فقط صدای قلبم را می شنوم که مثل ھميشه درظلمات درونم . اوگم شده ام وھيچ نشانه يی از وجودم پيدا نيست
  ... "کار می کند ومثل يک طبل بزرگی کوبيده می شود؛

آنکه برده شدی و غ�م ، آنکه جاسوس شدی و فروخته شد، ديگر . زبان تو عظيمو ھيچگاھی از آن تو نبودی 
توھم در حاليکه يک افسر برحال رژيم شاھی بودی و به رژيم و مردمت حلف وفاداری ياد . نبودیھرگز خودش 

ھمی کرده بودی ، با ھمان لباس نظامی اردوی شاھی افغانستان، در مقابل يک فرد ملکی و يک جاسوس روسی 
قلب تو . گرديدی ، رسم تعظيم عسکری بجا ھمی آوردی و ُمھر خيانت از ھمان لحظه در پيشانی تو حک ھمی

ھم از ھمان لحظه تا ھمين لحظه که شايد اين سطور از نظرت بگذشتی ، ھمچنان در ظلمات درونت با شرم 
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، گم " عظمت او" تو که در برابر. ساری ، ھمی تپيدی، درست مانند آنکه يک طبل ميان خالی را ھمی کوبی
، ھمچنان گم و ناپيدا ھمی ماندی و کارنامۀ حيات تو ھم ، جز از وحشت و قساوت و خيانت و ھمی شده بودی 

  .دروغ بافی  و خود بزرگ بينی ،چيزی در چانته می نداشتی

که چگونه او از پارک زرنگار واز پشت تريبون مقدس پرچم با  نسل ما ھرگز فراموش نخواھند کرد " ...    
را نشانه می گرفت و چگونه کاخ نشينان زمان را به خاطر سيه روزگاری مردم  انگشت سبابه اش ارگ سلطنتی

درآن ھنگام به نظرم می رسيد که وی اگر امروز از پشت تريبون ... فقير وبی پناه مان تھديد به انتقام می نمود 
ن می رساند، مقدس حزبش رنج ھای بيکران خلق ھای ستمديدهء افغانستان را به گوش ارگ نشينان و زور مندا

که انق�ب ملی ودموکراتيک را به راه خواھند   فردا درپيشاپيش صفوف ھمين زحمتکشانی قرار خواھد گرفت 
انداخت، به انتقام برخواھند خاست ، با داس وتبر و سنگ وچوب مسلح خواھند گرديد و کاخ ستم را باژگون 

  . "خواھند ساخت

  

ه او ، نه از پارک زرنگا ، بلکه از ماسکو و نه از پشت تربيون نسل ما ھرگز فراموش نخواھند کرد که چگون  
پرچم ، بلکه از داخل تانک روسی ، وارد ارگ کابل گرديد و چگونه در نخستين روزھای شوم ورود نا ميمون 

نسل ما ھرگز فراموش نخواھند کرد که او . اش ، کشور فقير اما آزادۀ ما را به اربابان روسی خود پيشکش کرد
مردم فقير " را آماج گلوله ھای آتشين متجاوزين روسی نمود و ھمان " مردم فقير وبی پناه مان " نه ھمان چگو

را زير خروار ھا بم زنده بگور نمود و بيشمار فرزندان صادق و سرباز اين مرز و بوم را روانۀ " وبی پناه مان 
  .شکنجه گاه ھا ، کشتارگا ھا و گور ھای دسته جمعی نمود

"  مردم فقير و بی پناه مان" را باژگون نساخت ، بلکه  بر باLی خروار ھا جسد مسله شدۀ "  کاخ ستم" نھا او نت

اين خطۀ دLوران و جانبازان راه آزادی و  "مردم فقير وبی پناه " و بر باLی دريای از خون فرزندان صديق و 
  .پرداختی ھمی ی و به بدمستی و عربده جوئینھادھمی  خود بنا و بيداد عدالت ، قصر ستم و وحشت و بربريت

  

دراتاق انتظار . روندهء ماسکو بودم ، برای خداحافظی به نزدش رفته بودم به قصر رياست جمھوری  -  " 
با ديدنم ازپشت ميزش بيرون . ، سرانجام نوبت من شد و بارياب گرديدم. ...نشسته بودم ومنتظربودم تا مرا بپذيرد

سفر خرجت را اجرا کرده اند؟  -:ھنگام خداحافظی ناگھان پرسيد ... ھدف سفرم پرسيددربارهء   ... شد ، 
اما برو من . سری تکان داد و گفت اين مبلغ بسيار ناچيز است. مقدارپولی را که حواله کرده بودند، گزارش دادم

يق منگل در سناتوريم به اما يک روز رف. من رفتم واين مسأله بيخی فراموشم شد. می دھم    به رفيق منگل ھدايت
ديدنم آمد ودر ھنگام رفتن يک نوت صد دالری را باLی ميز گذاشت وگفت رفيق کارمل اين پول را برايت داده 

آری او ھرگز ازپول بيت المال به کسی تحفه وبخشش و تارتق نمی داد وضرورت خريدن و مديون . است
دی ندارم که آن مبلغ را از جيب شخصی خود پرداخته حاL ھم من ھيچ تردي.گذاشتن کسی را احساس نمی کرد

  ."از مال ملت  بود، نه

آن مردک ميھن فروش که ملک افغان به يک جرعه می بفروختی و در بدل آن از کوخ به کاخ برسيدی،در آن 
) يکاامپرياليزم امر( ، چگونه در جيب داشتی ،در حاليکه ھمه روزه ،صد روبل  نهزمان مورد نظر ، صد دالر ، 

  گفته گلو پاره ميکردی؟

و اما جالب تر اينکه يک مملکت را با ھمه دار و ندار آن و با ھمه سرمايه ھای مادی و معنوی آن ،چور و تاراج 
" کشور شورا ھا " کرديد و به يغما برديد و ملک افغان را با خاک برابر کرده و حتی منابع زير زمينی آنرا به 

  !تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. جيب خود به تو صد دالر فرستاد تا کم خرج نشوی منتقل ساختيد، اما ببرک از

او مال ملت را دو دسته تقديم اربابان متجاوز روسی خود ھمی نمودی ، اما صد دالر برای توھمی فرستادی که  

    " .به اين ھمی گويند ديده درائی و سفسطه بافی. در ملک ارباب، کم بغل می نگردی

  
شھيد دگرجنرال نظرمحمد را که به پست ھای معاونيت اول وزارت دفاع و لوی درستيز قوای مسلح من و"

جمھوری افغانستان مقرر شده ايم به دفتر خود می خواھد و دربارهء وظايف جديد مان ھدايات ودساتير Lزم می 
از وی می پرسد . را به تن داردمی شود که نظر محمد يونفورم آبی قوای ھوايی ومدافعه ھوايی    بعد متوجه. دھد

بار . پاسخ منفی می دھد   ، آيا دريشی قوای زمينی افغانستان را تا ھنوز برايت درست نکرده ای؟ نظرمحمد 
ديگر از وی می پرسد، آيا برايت لباس نو تدارک نديده ای ؟ او خاموش می ماند ولی من که ھمصنفی او 

بی بضاعت است ، به عوضش جواب می دھم ومی گويم  ا چه اندازهدراکادمی ارکانحربی بودم و می دانم که ت
با شنيدن اين حرف ھا نم اشکی در چشمان رھبرحزب ودولت سو سو می زند، زنگ را .. منتظر معاشش است 

فرزام که می آيد دستور می … فشار می دھد واز ياور خود می خواھد تا دستيارش رفيق انور فرزام را بخواھد
هء يک دريشی و اجورهء آن را ازپول دسترخوان رياست جمھوری کسر وبرای لوی درستيز پول تک: دھد 
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آه چه بايد . بعد چشمش به يونيفورم مندرس من می افتد ومی گويد برای معاون صاحب ھم . صاحب حواله کنيد
برابر چنين گھر آيا می توان در. او يک گوھر بی بديل بود ومثل الماس می درخشيد گفت؟ فقط می توان گفت که 

گرانبھايی که مظھرتقوا وپاکی نفس بود و اين دوارزش سترگ انسانی را به اعضای حزب ومردم خويش می 
  " سرخم نکرد؟  آموخت ، 

ھمه خوب ميدانند که در زمان اشغال افغانستان توسط . قصه پردازی و افسانه سرائی ھم حد و مرزی دارد 
ان روسی شما بودند که از مامور تا رياست حزب منحلۀ تان را به قشون سرخ روسی، اين فقط و فقط ارباب

مقامات لشکری و کشوری نصب ميکردند و اين مشاورين بی حساب روسی بودند که فرمان ميراندند، ھدايات و 
  .دساتير را شما پادوان تجاوزگران روسی ، از اربابان روسی تان ميگرفتيد، نه از ببرک دايم الخمر

که يک دگرجنرال در کشتار آدميان، بی باک بودی و نترس، اما در مقابل يک دايم الخمر جرئت جای شرم است 
اما اينکه لباس و يونفورم  معاون اول وزير دفاع  مندرس بودی و از آن لوی درستيز قوای . حرف زدن نداشتی 

فی را در امور نظامی  ، بايد گفتی که تجاوزگران روسی ، پول گزا...مسلح ھم ھمان لباس قوای ھوائی و 
مصرف ميکردند و اعاشه و اباطۀ قوای نظامی داخلی را نيز با دقت زير نظر داشتند تا بدان وسيله آنان را در 

معاشات جنراLن و ستر جنراLن و دگر جنراLن ماشينی  ھمچو نبی عظيمی و . چنگ و اختيار خود داشته باشند
د ھم به شاخی باد می شد و بر ع�وۀ آن اين جنراLن ماشينی از چپ نظر محمد و احمد و محمود و کلبی و مقصو

  .و راست، خون مردم را می مکيدند و بسا خانه ھای ھموطنان ما که از خورد و برد آنان خراب گرديد

" يک دگر جنرال و از " بی بضاعتی" کسی که از کشتار بيش از دو ميليون افغان ، خمی بر ابرو نيآوردی ، از 

ای ! شرم تان باد .، آوردی، واقعاً خنده دار است"نم اشکی در چشمان" يک ستر جنرال ، "  مندرسلباس 
  !ستمگران، شرم تان باد 

تو عظيمو و ديگر رفقايت ميتوانيد در برابر ھرکس که خواسته باشيد ، سرخم کنيد، اين در خمير شما و در  
فرقی ندارد که مشاور روسی باشد يا امريکائی . م باشيدضمير شماست و ھمين گون تربيه شده ايد که ھميشه سرخ

سرتان و گردن تان، تا . ، ببرک باشد يا احمد شاه مسعود، مزاری باشد يا خليلی، مزدور باشد يا مزدور مزدور
اين سرخم کردن ھای تان ھنوز ھم ادامه دارد و ھمين حاL به . توان داريد خم کنيد و بوسه بر پای متجاوزين زنيد

مول جنرال بابه جان تان، بسيار رفقای ديروزی تان سر در پای عساکر امريکائی می سايند و شما ھم از اين ش
  .حقيقت روشن، انکار کرده نمی توانيد

  

انسانی را گرفت که با مبارزه بزرگ شده بود، مبارزه با او بود ودردرونش . دريغا که مرگ اورا از ما گرفت "
  ."ء حيات تا واپسين دممی جوشيد، تا آخرين لمحه

دريغا و ھزاران دريغا که مرگ او را در ربودی و به گودال تاريخ ھمی سپردی ، ورنه او را سزاوار بودی تا  
انسانی را مرگ در ربودی که با خيانت و . بدست پر توان آزاده مردان و آزاده زندان افغان، سنگسار ھمی شدی

وطن و ھموطن تا آخرين دقايق زندگی نکبت بار اش ، با او بودی   پستی و پلشتی بزرگ ھمی شدی و خيانت به
  .و در درون پر از نفرت و خيانت او ھمی جوشيدی

  

  " Lد ناب وآبديده و مجھزبا خط آھن برای انتقال کاLاينجا پل دوستی است، پل با عظمت و ساخته شده از فو
ی ريا که درزمان رياست دولت پريزدنت کارمل مظھر يک دوستی صميمانه وب   . ھای بازرگانی به وطن مان

   ."وحاکميت حزب ديموکراتيک خلق افغانستان بنياد آن گذاشته شد وبعد مورد استفاده قرار گرفت
  

کدام دوستی؟ کدام عظمت؟ ھمان دوستی که برای مردم درد رسيدۀ افغانستان به جز کشتار و ويرانی و چور و 
بگور کردن ھا و ويرانی کشور دربند کشيده شدۀ شان و آوارگی و  غارت و شکنجه ھای وحشيانه و زنده

  ، چيزی به ارمغان نيآوردی؟...دربدری مليونھا ھموطن و

يا ھمان دوستی که افراد زبون و وامانده را يکروز بر اسمان ھفتم بلند بردی و فر و ک�ه بخشيدی و روز ديگر 
  چون تفالۀ به دور انداختی؟

يا بھتر گفته شود، " کاL ھای بازرگانی " نی شما ھا باد که دلی داريد چو سنگ و آن بگفتۀ توآن فوLد ناب ، ارزا
امتعۀ تجارتی ، در آن زمان که اين پل منحوس بنا نھاده شد، ھم به جز توپ و تانک و تجھيزات نظامی ، يا 

ودی که امروز بدان می درست تر بگوئيم ، بجز مرگ و خون و کشتار و ويرانی و بربادی ، چيزی ديگری نب
  !، ؟" دوستی صميمانه وبی ريا . " نازی

  

  !ای ستمگران، شرم تان باد ! شرم تان باد



  
 

 

  6تر 6 له :د پاڼو شميره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  

نگاھم بدون اختيار به سوی ساختمان محقری کشيده می شود که مدت ھا زنده ياد ببرک کارمل را درآغوش "... 
يادم . ، اما چه سرشار از غرور ومناعت نفس يادم می آيد که اودرآنجا چه غريبانه می زيست . خود جا داده بود

می آيد که تا ھنگامی که اختاپوت سرطان توان ونيروی مقاومتش را از وی نگرفته بود، ھرگز حاضر به ترک 
  "  ... ودرد می کشم ، به سختی از ريزش اشک ھايم جلوگيری می کنم  آھی از دريغ. کشور نگرديد

  

ھمان کانتينر آھنی بودی که ببرک را در تمام خاک پاک ميھن ، بجز آن  ،" ساختمان محقر" منظور عظيمو از  
او در آنجا آخرين لحضات حيات ننگين خود را سپری . جائی نبودی ، آنھم بزور تانک و توپ مليشه ھای گلم جم

ربابان او را ا. ، می نشناختی وبا آن آشنا می نبودی"  غرور و مناعت نفس" ھمی کردی و در زندگی چيزی بنام 
روسی اش چون تفاله ای بدور ھمی اندختی و عذر وزاری و Lبه و تق�ی وی برای اجازۀ ورود به کشور ارباب 

  .نا شنيده گرفتی شدی و فقط آنگاھی به او اجازه ھمی دادی که اجل به سروقت اش ھمی رسيدی

ودی و خلق هللا را از ، از چشمان يک سترجنرال که در قساوت و خونريزی سرآمد روزگار ب"ريزش اشک"
زير تيغ قساوت خود ھمی کشيدی ، کمی عجيب بنمودی، اما چون نيک ھمی نگری ، اين اشک در قبال از دست 

  . دادن قدرت و کرج و ک�ه ھمی بودی ، نه کم و نه ھم بيش

  

     ربه سوی    راننده . سرعت موتر خود به خود آھسته می شود، ھرچند آدينه روز است و ترافيک سنگين نيست"   

    کآه آنجا ارمگاه اوست ، آرامگاه خرد گرای سخنوری که  . نگرد ودست دعا بلند می کند   سرک می تراسراس

  " .کسی نه درفصاحت ازوی کامل ترديده بودونه درب�غت بارع تر ازوی شنيده ک

     
يا پرچمی بودی، اص�ً زمين و راننده ھم گو!! عجب است، موتر ھم گويا پرچمی بودی و شاگرد وفادار ببرک

  !ای ستمگران، شرم تان باد ! شرم تان باد!! زمان و سنگ و چوب ھم گويا پرچمی بودی و ببرکی

قرار شنيدگی زمانيکه طالبان مزار شريف و حيرتان را فتح نمودی ، جسد ! کدام آرامگاه، جناب سترجنرال؟
پرتاب ھمی کردی تا ھميشه سرگردان بودی ، که خلق متعفن ببرک را از زير خاک برکشيدی و به دريای آمو 

  .هللا را سرگردان و آواره و دربدر و خانه بدوش ھمی نمودی 

اگر طالبان دو کار خوب بنمودی ، يکی ھمانا بيرون نمودن جسد ببرک و پرتاب آن به دريای آمو بودی و 
  . ديگری زير تانک نمودن قبر جنايت پيشۀ ديگری بنام عبدالعلی مزاری

او نه تنھا از خرد به ھزاران ھزار فرسخ فاصله داشتی ، بلکه چيزی بنام خرد در وجود بی وجود اش می نبودی 
سخنوری و "  "اندر مورد . ، بودی ، اما ھرگز بدان می نرسيدی"خردگرا"شايد بگفتۀ جناب ، او . که نبودی
  .او بايد گفته آمدی که خاصيت طوطی  ھمی داشتی" فصاحت 

  "....برای  آمرزش وآرامش روحش دعا می کنم و .... توجه می شوم که او تنھا نيستم" ...

ما را عجب آمدی که با ميليون . بلی او تنھا نبودی ، بلکه لعنت و نفرين بيش از بيست ميليون افغان با وی بودی  
مش  ھمی ديدی، با ھا لعنت و نفرين ھموطنان شريف ما در سرتا سر دنيا، چگونه روح سرگردان وی، روی آر

آمرزش شما ھا ھرگز عقيده می نداشتی، مگر آنکه سر از نو مسلمان ھمی شدی و آنھم در رکاب ربانی ھا و 
  .مسعود ھا و دوستم ھا و مزاری ھا

  

  !ای ستمگران، شرم تان باد ! شرم تان باد    

  
                             

گر داد کنی و گر نمائی فرياد                                            

آن خائن خودپرست خادم نشود                                                                           

  


