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بارق شفيعی :مرگ يک خاين ديگر

بی وجدان بارق شفيعی
خاينان و ميھن فروشان پرچمی مرگ يک مزدور ديگر را ماتم می گيرند .مردم به خون نشستۀ افغانستان مرگ اين
سوسمار کی جی بی را به خوشی استقبال می کنند و آن را يک حادثۀ نيک برای افغانستان می دانند .بارق شفيعی يکی
از اعضای عاليرتبۀ حزب خلق در جناح پرچم بود که لعنت دو جھان را با خود برده است .او در کميتۀ مرکزی و پوليت
بوروی حزب خلق عضويت داشت و به نفع مسکو می نوشت و عربده می کشيد.
بارق شفيعی يکی از ميھن فروشان مسلکی جناج پرچم حزب مزدور "خلق" در المان به سوی جھنم شتافت .بعد از
کودتای ضد ميھنی  ،١٩٧٨به حيث وزير اطالعات و فرھنگ دولت دست نشاندۀ شوروی در کابل ايفای وظيفه می کرد
و کثافت روس را تناول می نمود .در ستايش از شوروی و تجاوزش يه افغانستان شعر ھا گفت و پای بوسی ھا نمود.
اين فضله اولين مدير مسؤول ارگان نشراتی "خلق" ھم بود که به نفع شوروی سابق تبليغ می کرد .در کشتار ھا و
ويرانی ھای نظام ضد بشری خلق و پرچم دست داشت و ھزاران تن را به کام مرگ فرستاد که اين ھم يکی از داليل
پيشرفتش در کادر حزبی بود .او خود را ظاھراً از مدافعان طبقۀ محروم کشور معرفی می نمود ،اما در جريان قدرت
عليه آن طبقه صف آرائی کرد و آنھا را از دم تيغ کشيد .ھر کارش بايد به نفع شوروی تمام می شد تا مقام و منزلت وی
نزد کی جی بی باال رود .به يک شعر وی در وصف مسکو توجه فرمائيد و خود قضاوت کنيد:
کابل و مسکو
از مھر ومحبت ثمر کابل و مسکو
وز وحدت دل ھا اثر کابل و مسکو

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

صلحست وصفا از نظر کابل ومسکو
تا کابل ومســکو دو دل اھل وفايند
جز بر رخ ھم با محبـت نگشايند
بگذار بود باز در دل کابل و مسکو
تا درپی صلح بشری دست به کارند
جز دوســــــتی خلق جھان کار ندارند
پرمھر تپد دل به پر کابل و مسکو
دل ھا شــــده پيـــوند به پيمان مودت
يک جان به دو پيکر بدميدست محبت
دردوستی بنکر ھنر کابل و مسکو
نابود شــــود ھر که به نيستی ماست
تا ھست جھان شاھد ھمزيستی ماست
بوم وبر کوه وکمر کابل و مسکو
اين است راه و رسم ميھن فروشان و خاينان که ھنوز ھم ادامه دارد.
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