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  سجاد

١٩.١٢.٠٩  

  "ندـــدر مسلخ عشق جز نکو را نکش"
  

دگان[سالم ھای گرم و پر حرارت خويش را خدمت  ستان آزاد]"ھمکاران و خوانن ستانآز-افغان ام آزاد  "اد افغان و بھن

ای "اميد وارم که اين سؤال مرا از   تقديم ميدارم و"سيد موسی عثمان"ستاد قلم و اھل دانش خصوص خدمت اه و ب آق

 . خويش  برسانيد نوشته از طريق"کرزی

  آيا آفتاب به دو انگشت پنھان ميشود؟"جاللتماب  آقای کرزی"

 شود ؟  میءد که فساد اداری توسط چه افراد اجراآيا شما فکر ميکنيد که جھان نميدان 

ه و ھي اي"جامعه جھانی"آيا شما فکر ميکنيد که   رات شما را در کابين ساد اداری شما رادرک أن تغيي ا ف ارزه ب ت مب

 نميکند؟

 . يا اينکه ميخواھيد به اصطالح خاک را به چشم مردم بزنيد

آيا . ول مداخله و ايجاد  فساد اداری گفتيد ؤور ھای خارجی را مس قبل خويش کش شما در بيانيه چند روز"جاللتماب"

 در انتخاب کابينه شما خارجی ھا دست دارد ؟

امن چندی قبل با يک ژورناليست که از افغانستان برگشته بود صحبت کر  ه و پ ه ئدم از تمام افراد بلند رتب ه ک ين رتب

و امروز ھمان افراد را باز ھم . خبر دارند]ھمه[داری دست دارند و در فساد ا از طرف بلند رتبه ھا تعيين گرديده اند

د  ا دادي د  پس اصآل خود شما نمی. در کابينه خويش ج ين ببري ساد اداری را از ب ه  ف د ک راد را مسخواھي ول ؤ؛ و اف

ه ا. ايد که از جمله باند و دسته ھمان اربابان  فساد اداری اند مبارزه با فساد اداری تعيين کرده د و ک ه در بان راد را ک ف

 .ھا را برای ھم نظران خويش بگيرند حزب خود شان نيست  به نام مبتاليان به  فساد اداری بيرون ميکنند تا جای آن

 . از شما خواھش دارم که شما خويش را مورد ريشخند و تمسخر جھانيان مگردانيد

 و ريزی برکناررزمين              به از آنکه آبرــون خود را گر بريزی بــخ

 دارــ پند گير و کار بند و ھوش   يدن به از مردم پرست          ــــــبت پرست

 دارــپند گير و کار بند و ھوش       بت پرستيدن به از جنايتکار پرست       

 

 : اند شير مردان اين سرزمين چه زيبا گفته
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 و خطر کن زکام شير بجویــشکام شير در است                    ه  گر بمھتــــــری

  مرگ رويا رویتمت وجا                    يا چو مردانــز و نعــزرگی و عـــا بــي

 

 : فرين  چنين گفتندآشيرمردان سرزمين مرد 

 

 ند               روبه صفتان زشت خو را نکشندـــدر مسلخ عشق جز نکو را نکش

 ندــ    مردار بود ھر آنکه او را نکشگر عاشق صدقی زمردن مه ھراس           

ه ملت ھمچون شيرمردان  "جاللتماب"بلی  د ھم ستان اخطار دادي  پنج سال پيش يک روز مردانه قيام کرديد و به پاک

ه یسلی نا اميدي]اين[ ،بعد آن از پاکستان معذرت خواستيدبه پشتيبانی شما ايستاده شدند ؛ اما بد بختانه دو روز  ود ک  ب

 . اين اشتباه شما مانند اشتباه امير شير علی خان بود که پشتيبانی ملت را نميدانست.  قھرمان زديد بروی ملت

جای رشوه خواران و  اگر امروز يک قيام کنيد و مردانه بگوئيد اينجا سرزمين شير مردان است نه "جاللتماب"ری آ

ر  ه در زي يھن پرستی را ک ه چه شور و شوق م د ک د دي د خواھي ستان را ريختن روی افغان ه آب دزدان و جنايتکاران ک

ا   ه ب د ساخت و ھم دا خواھي ان است ھوي ا پنھ ل خخون خاکستر ھ ان و[ويش ازشما در مقاب زان روس ] غالم  ،کني

ام شما در  تا امروز. ايران و پاکستان  حمايت خواھد کرد  ن قي  در ھر گوشه و کنار افغانستان و جھان ھمه انتظار اي

 . تشکيل کابينه شما بود اما افسوس و صد افسوس که باز ھمان اش است و ھمان کاسه

 

 دون ھمتو په اوبو مرگ له تندی په مذھب زما بھتر دی              نه ژوندون د

 

ا "زی  کرجاللتماب "ھا نوشته شده است  و به گوش   گرچه ميدانم که از  امثال اين جمالت کتاب   يده است ام  نرس

د چون درک  چه کنم که عشق وطن مرا آرام نميگذارد و اميد وار ھستم که اين درد ھايم را افراد ميھن پرست بخوانن

 : سرزمين افغان ميکنند و نه جنايتکاران به دليل شعر زيبای ديگر از شيرمردان

 گان خطاست           اشک کباب باعث طغيان آتش استپيشش ستم اظھار درد پي

  

  :يادداشت
  !ھموطن عزيز و گرامی آقای سجاد

وئيم و  "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ضمن آنکه تشريف آوری تان را به پورتال  د می گ از صميم قلب خوش آمدي

ه نکات اميدواريم ارسال اين نامه سرآغازی باشد برای يک ھمکاری متداوم و  سازنده در بستر زمان، توجه تان را ب

  :آتی نيز جلب می نمائيم

وده و از ماھيت -١ ستعمراتی ب ای م ۀ اداره ھ ه اشکال آن الزم ساد در ھم ه موجوديت ف ر آن است ک ده ب ا را عقي  م

ا آ" کرزی"ًوابستۀ آنھا مايه می گيرد، در نتيجه احيانا ھرگاه افراد مزدوری چون  د ب د و ًواقعا بخواھن ارزه نماين ن مب

ستبا مانع گسترش آن گردند، ھيچ کاری را در تقابل  د توان دی . آن انجام داده نخواھن ه چن ی است ک ان حقيقت ن ھم اي

  .، اشغالگران را از آن سبب انتقاد نمودقبل شخص اين سردسته غالمان خود بدان اذعان نموده
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ا-٢ ست افتخ د شيرمرداني رزمين مھ ن س ه اي ا اينک ان ب دای  ھمزم ه ن د ک ی باش ز م انی ني ير زن د ش رين، مھ ر آف

  .آزاديخواھانۀ آنھا کوبنده تر و رساتر از ھزاران برق شمشير پژواک خود را در طول تاريخ حفظ نموده است

ا مصمانه -٣ د کوشيد ت ه باي  ما را باور بر آن است که برای نجات کشور از وضعيت رقت بار کنونی، نخست از ھم

ه بخشيد وبه عمر پليد استعم اخ ھار و طيف ھای مختلف ارتجاع در کشور خاتم ه از ک ائی ک ه ھ راز ويران ر ف ای  ب

ين .استبداد و ارتجاع باقی می ماند، سنگ بنای يک افغانستان آزاد، شگوفا و سربلند را گذاشت ه چن رای رسيدن ب  ب

  .ھدفی دست تان را صميمانه فشرده، به اميد ھمکاری ھای بيشتری می باشيم

                                                                                     با کمال محبت    

 AA-AA                                                                                 اداره پورتال 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


