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فلم قرن
هیجان ترین ِ
بنده با مشاهدۀ صحنه های مراسم شرکت "ترامپ" در بین مترقی ترین و آګاه ترین و خوش کردار
ترین موجودات روی زمین یعنی اعضای رژیم مردمی! آل سعود و سایر رهبران ُګشنه حا ِل منطقه،
به یاد وطن عزیز خود افتادم .دهه ها قبل در شهر های بزرګ کشور ما در جایګا ِه مخصوص یک
ت فِ ِلم هفتۀ بعدی معرفی می شدند ،این مشخصات
لوحۀ اعالنات سینماها نصب بود که در آن مشخصا ِ
ً
بدماش فلم میبوده و ضمنا نظر به کیفیت فِلم ،می نوشت که
مختصر معموالً حاوی اسم بچه و دختر و
ِ
ت از زندګی و یا ُکل زندګی را با سناریو و
مثالً فلم عشقی ،تراژدی ،انتباهی و غیره .حال اګر قسم ِ
فلم جدّی مقایسه کنیم با این تصویر روبرو میشویم:
تدوین یک ِ
ِ
فلم کومیدی و تراتژیدی و جنګی و انتبهاهی و عشقی و نفرتی و دارای
نشست ریاض یعنی یک ِ
مشخصات عالی و استثنائی و با شرکت بازیګران ماهر و مزدور و مجبور و همچنین نقش آفرینی
های کافتارها و کوفترها و بودنه ها و ګنشک ها و طاؤس ها و مرغ ها.
سناریوی فلم:
قهرمان" فلم یا همانا بدماش در خالل مبارزات انتخاباتی خود به مردم وعدۀ ایجاد کار و شغ ِل بیشتر
"
ِ
ب آرای ناراضی های افراطیون مذهبی حرف های مهیج و تحریک کننده
داده بود در ضمن برای جل ِ
و نګران کننده بر زبان جاری ساخته بود ،با توجه به تشنج فکری این " قهرمان" ،بسیاری از آګاهان
سیاسی -اجتماعی بر عدم مؤفقیت وی ایمان داشت و همه پیش بینی ها حاکی از پیروزی طرف مقابل
انتظار عمومی این "قهرمان" بود که پیروز میدان اعالن ګردید.
بودند ولی خالف
ِ
بسیاری از طرف های معامله ،بخصوص کافتارهای ریاض نشین با مشاهدۀ این صحنه دچار لرزش
اندام شدند.داماد این" قهرمان" که از فرط خوشحالی در لباس نه می ګنجید به ُخسر خود ضمن عرض
دوشیدن
کشف وجود غنائم ارائه نمود.این غنائم مفت و رایګان همانا فورمول و ِمتود
تبریک ،تئوری
ِ
ِ
ګاؤ ریاض و سایر ګاؤ های شیخ نشین خلیج فارس میبوده.
تطبیق فورمول آغاز ګردید.اولین سفر رسمی این "قهرمان" از نقطۀ آغاز ګردید که وی آنرا ماه ها
ضمن صحبت های خود ،فرهنګ و دین برخاسته از این سرزمین و نقطه را مورد نفرت قرار داده
بود.
"قهرمان"به کافتار ریاض اطالع داد که چند تا کوفتر و ګنجشک و اسب و طاؤس و خر و شتر و
انسجام مبارزه با درندګی که در جنګل حیرت و سرګیچی از سوی
ګوسفند و بُز .....رانیز بخاطر
ِ
درندګان( تروریزم!) صورت می ګیرد ،به میزبانی خود دعوت کنند تا مشترکا ً به اهداف ریشه کن
شدن درندګی! دست بیابیم.طبق دستور ،این امر انجام یافت ،چهل پنجاه رهبر یا نمایندۀ کشور های
ِ
ُ
اسالمی! که در آن از ګنجشک صفتان و طاؤس صفتان ګرفته تا خر صفتان شامل بود در زیر قبای
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کافتار بزرګ ِګرد آمده و منتظر تشریف آوری و صحبت های الماسی " قهرمان" شدند .بازی با دقت
کامل شروع ګردید.
"قهرمان" بشمول چند تا کفتار ،یک ُمشت چرندیات از دهان خود بیرون نمودند که البته به ُګنجشک
نحیف ما( غنی جان) فرصت داده نشد که ُ
مبر مظلومانه و معصوانۀ خویشرا به ګوش ُحضار محترم
غ ِ
مرکز مبارزه با تروریزم و درندګی!!!!! تشکیل شود و این کار نیز در
برساند.قرار بر این شد که یک
ِ
کمال ریا صورت ګرفت .نوبت رسید به اجرای سناریوی اصلی؛
پ خودزن و پنج بال طیارۀ هشت
قرار داد خری ِد سیزده صندوق کارتوس و چهارده و نیم دستګاه تو ِ
خوردن !فروشنده ،مجموعۀ ارزش این معامله
پیلوتی با کافتار ریاض امضاء شد که به احتساب فریب
ِ
نګداشتن
ت اُتو
فقط دوصد میلیارد دالر تخمین میشود و تقریبا ً دو صد میلیار ِد ناچیز دیګر از باب ِ
ِ
چلتارهای این چوتار ها از خزانۀ کفتار ها( که ملت در آن هیچ سهم و تصرف ندارد) پرداخت خواهند
شد.بعد از مراسم امضای این قراردا ِد جیب پُر ُکن" ،قهرمان" با کفتار ها( این نوادګان هَند) به رقص
شمشیر پرداختند و " قهرمان " از فرط خوشحالی بیشتر از دیګران به رقص طبیعی پرداخت .به نظر
میرسد که اګر چند دالر را بر آن اضافه می نمود ممکن اقای " قهرمان" راضی به انجام مراسم عمره
رهبران غیر معتق ِد کشور های اسالمی همواره این مراسم را انجام
نیز می شد کما اینکه بسیاری از
ِ
داده.
بلی!
این یک عجوبۀ زمانه است،
جمهور یک کشور نیمه متمدن! و ضعیف! و فاقد دموکراسی !در آغوش رهبران یک کشور
رئیس
ِ
متمدن خم شده ،کشوریکه ُکل داشته هایش افکار در هم کوبندۀ پسر عبدالوهاب میباشد ،کشوریکه حتی
قشر زن شان منحیث جنرال و پیلوت و پروفیسور و دانشمند فزیک فضائی مایۀ رشک و حسادت
عمر نداریم،دیدن
جهانیان قرار ګرفته .ا ُ ف و باز هم اُف ،شکر که ما انسها بیش از نود و چهار سال ُ
آدم نیک سیرت را می خورد.آن کسیکه بیش از دیګران قابل دلسوزی اند همانا
این صحنه ها ُ
عمر ِ
ِشفته ګان لبرال دموکراسی خصوصا ً ِشفته ګان وطنی میباشند ،کسی نمیداند که این ِشفته ګان لبرال
دموکراسی چګونه مشاهدۀ این صحنه های ننګین را تحمل می کند ،بنظر میرسد که آنها با مهارتیکه
دارد خویشتن را در برابر این ګونه نفو ِذ ویروس های خجالت زاء ،از قبل واکسین نموده باشند.
ا ّما اصل سخن!
اشخاص انسان دوست وحقیقت پسند بخصوص افغانهای عزیز با وجود کاستی های این نشست
کنندګان این نشست شاید راستی هم بخاطر ریشه کن
اختصاصی باز هم اُمید وار بودند که ګویا شرکت
ِ
دیدن اعالمیۀ پایانی این
ساختن فساد تروریزم با عزم جدّی وارد این عرصۀ مهم شده باشند ولی با
ِ
جهان از یأس و نا اُمیدی روبرو شدند.دُم های تمام شرکت کنندګان( طوعا ً یا کرهاً) به نشانۀ
نشست با
ِ
ت ګمراهانه و خائنانه بر
اعتراض و نفرت و چلینج بسوی کشور ایران ُجنبیدند.این یعنی اِعما ِل مدیری ِ
افکار و کردار شرکت کنندګان.
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ما افغانها با نیات و اراده های کفتار ها و " قهرمان" در چګونګی توجیه و انګیزۀ این نشست کار
ت
نداریم و معتقد هستیم که کشور ایران خودش درین مورد جوابګو میباشد ا ّما آنچه به سرنوش ِ
وضعیت کشور ما میباشد این نکته است:
"قهرمان" سناریو!
اقای
ِ
چهار صد میلیارد ،چه که چهارده هزارمیلیارد دالر ُمفت و باجګیرانه نوش جان تان ا ّما ما منحیث
رګ فرزند سرزمین مان خون می چکد فریاد می کشیم که
قربانی بازی های کثیف که از رګ ِ
تروریزم و وحشت و بربریت که سایۀ شومش بر ما حاکم است ،حاص ِل همان درخت ملعونه است که
شما مهمانش بودید ،به خاطر انسانیت از شما تقاضا میشود که با درک حقایق و با درک دردهای
بیشمار ما به این رفقای عزیز تان ګوشزد کنید که ازین به بعد جیب پلید و اندیشۀ پلید و زبان پلید و ید
ت ملی و انسانی ما قرار ندهند و ما را بګذارند که
پلید خویشرا در خدمت
قاتلین خون و هستی و حیثی ِ
ِ
بدماش چشم سفید
زندګی آرام و شرافتمندانۀ داشته باشیم البته میدانیم که درین بازی ناجوانمردانه یک
ِ
دیګر در یک زاویۀ کور و پنهان قرار دارد که حتی زور شما هم شاید به آن نرسد ولی اخالقا ً وظیفه
دارید که به این سؤال ما پاسخګو باشید که:چګونه امکان دارد با یک رقص شمشیری صاحب صدها
کوچک اخطار آمیز به این حامیان واقعی تروریزم یعنی کافتار
میلیارد دالر شد ولی از یک اشارۀ
ِ
ب علف صفت اجتناب ورزید؟
های عر ِ
اقای قهرمان!
آ ِه مظلومان را نباید دست کم ګرفت.آ ِه مظلومان یک روزی خانۀ تفرعن را ویران خواهد نمود چنانچه
خانۀ یکی ازین فراعنۀ ستالینی و برژنیفی را ویران نمود.همین.
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