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   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠١٧ دسمبر ٢٨
  

  يکی از ھزاران خيانت باند ھای خلق و پرچم
  : وقتی در مضمون دری اين شعر را می خوانديم: کابل-  ١٣٩۶ جدی ۶چھارشنبه 

   مدح ترا آب بحر کافی نيست     که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارمکتاب

خود بوده اين که معلم ما چه تبصره می کرد، زياد برای ما مھم نبود، درک ھمان وقت خود ما اين بود که شاعر فردی 

مگر وقتی . يد نمونه نيابدفروخته، که برای به دست آوردن مقداری امتياز بيشتر، در مبالغه چنان غلو نموده، که تا ابد شا

 سال، به آن شعر فکر می کنم و آن را با زندگانی پر از فراز و نشيب خود و ملت ٢۵امروز بعد از سپری شدن، حدود 

   و مصايب نظر می اندازم، بی محابا از بيت شاعر بدين شکل ت، و به ريشۀ تمام اين اتفاقامقايسه می کنمخود 

  يست     که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارمترا آب بحر کافی ن "ذم "کتاب

ھمان طور که من اکنون از باند ھای خلق و پرچم که تمام مصيبت ھای ميھن از : استقبال نموده، با خود می گويم

کم چاکری و فرومايگی آنھا نشأت می کند، منزجر ھستم و ھرقدر از آنھا بگويم و يا بشنوم، باز ھم احساس می کنم که 

  .نيده ام، شايد شاعر ھم از ممدوح خود به ھمان اندازه راضی و متأثر بوده، که چنان بيتی را سروده استگفته و ش

رده به يقين به ايزار کشيدن ، که از دندان کشيدن شروع کدر اينجا من در اوج کشمکش ھای اخوانی ھا و تکنوکراتھا

  .ًختصرا اشاره می نمايمد رسيد، به يکی از ھزاران خيانت باند ھای خلق و پرچم مخواھ

مردم از .  در افغانستان ھيچ چيزی بدتر از جاسوسی و جاسوس نبود،به قدرت رساندن آنھااز می دانيم که  تا قبل 

تا ھمه سکوت نموده، کلمه ای بر زبان " ديوارھا موش دارد"جاسوس چنان متنفر بودند، که کافی بود تا گفته شود، 

 جدی، اختيار دار مقرر گرديدند، ھمان ارزش چنان به ۶خلق و پرچم بعد فجايع ھفت ثور و که مگر از زمانی . نياورند

اسالم " مدافعان  شمرده شد، از آن روز به بعد ھمضد خود مبدل گرديد، که جاسوسی به جای شرم و خجلت، افتخار

ست که کسی آنھا را جاسوس ده از شرق و غرب، از تنھا چيزی که نمی شرمند، اين او ھم تکنوکراتھای آم" سياسی

و تمام کابينه اش را از نظر بگذرانيد، اگر فردی را در " باند ارگ"بيگانه بگويد، به دور و برتان نظر اندازيد، يک بار 

  .جمع يافتيد که جاسوس نباشد، برايم بنويسيد تا شعر را به شکل ديگری بنويسم

مختصر از کتاب نقل ان تلقی نگردد، توجه تان را به اين برای آن که جاسوس خواندن باند ھای خلق و پرچم، بھت

" احمد ضياء رھگذر"که آقای  "افغانستان در .ب .ج .ک"معنون به " ب. ج. ک"يکتن از اعضای "  متروخينواسيلی"

  :جلب می نمايمآن را ترجمه نموده، 
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 ريتغي "ديدوف" به کودتا از دبع " نور " رمزی اسم ، شد گماشته نتجا صفته ب ١٩۵١ سال در ترکی نورمحمد -١

 .کرد

  "مريد" اسم به ، شد .ب. ج. ک شامل ١٩۵٧ سال در کارمل ببرک -٢

  "کاظم " امين هللا حفيظ -٣ 

   "عثمان " قادر جنرال  -۴

  " فتح " ھرزا عبدالصمد -۵

  "شير" بريالی محمود  -۶

  " ريچارد" شيریجپن دستگير  -٧

  " ممد يا محمد " گالبزوی  - ٨

  "نوروز يا نيروز" رفيع نرالج  - ٩

  " کاس " باختری جيالنی غالم - ١٠

  " پيرنس " دوست محمد شاه -١١

   اليتناھی-١۴-١٣ -١٢

  ترا آب بحر کافی نيست     که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم "ذم" کتاب

لستی از اعضای شان .. .و " آی. اس. آی"، "واواک"، "موساد"، "سيا"فکر می کنيد روزی برسد که يک تن از افراد 

 .را افشاء نمايد؟؟ من مطمئن ھستم، تا شما چه فکر می کنيد

  !!ديده شود چه می شود


