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  سيدموسی عثمان ھستی

 ٢٠١۴ می ٢۴

 خاک برسرھردو نه کدو نه کل ماند
  تصويردوستی يک رنگی می خواھد دورازتبعيض،   الب بزرگ  فرھنگی  می خواھدـاين وطن يک  انق

  نه بنگی می خواھدو فھم باآزادی نه چرسی  دانش و   الب  جوانان جنگی می خواھدـيروزی اين انقـپبھر 

  شاعربی وزن وبی ترازو

  

اين ضرب المثل يکی ازپايه ھای  و افاده می کند مفھوم ھمه جانبه را کوتاه و وزيباباال به مثابۀ عنوان، ضرب المثل 

  ھمه جانبه بگيريم ياۀمطالع سی وربه بر را واسته باشيم که شخصيت دوکانديداگرماخ مثالً  تی طنزھم می باشديکانکر

ھدف  )نه کدوخاک برسرھردو نه کل ماند(طوالنی خودداری کنيم اين ضرب المثل  يا  مفصل وۀدرقسمت شان ازنوشت

ناکارآمداست  ن که باشدکه پيروزی ھرکدام ازاين کاديد بی درنگ درک می کندخواننده  بيان داشته و اً  صريحنويسنده را

  کرده نمی تواند تداوی ودوارا  افغانستان  مردمودرد

 انتخابات دست نشانده ۀمتي کۀبه گفت پيشتاز واگرخواسته باشيم که دراين قسمت پيش برويم ودرقسمت ھردوکانديد

قضاوت عامه  يم وروشن سازرا  افغانستان  مردمده ونم تاذھن خوانيسی قراردھردردست بر  راهمطالعات ھمه جانب

 ۀرھمی تواندچ بدنيست که دست به اين دالل بزنيم ومشت نمونه ازخرواربياوريم که ضرب المثل باال؛ يمئراطلب نما

نمی  يم بالفاظی ھای ميان تھی شمائيک قاب مسی ببينيم وبگو در ی بودن دارندئکه ادعای طال را اصلی اين دوکانديد

عقاب  و باز ازشما و افغانستان تحميل نکنندمردم سر بر شمارا واگرباداران شما، ديھفريب بدرا  افغانستان  مردمتوانيد

  دطوفانی ماھی دلخواه بگير م وطالتازامواج پُر موفق شده نمی تواند پنجال ھای بيرحم شما نسازند
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 ۀت ارايأت جرچون خاين خائف اس ی درمطبوعات می کنندئافغانستان کلی گو مردمرزندگی يھردو کانديد درقسمت تغي

باداران خارجی  شايد روشن ومشخص بسازند برنامه ھای خودرا اگر ترس از اين دارند و ندارندرا  روشن ۀيک برنام

که  بدون اين لوصاف شان ازآب کثافت شان بيرون شود چآن روز فق نباشندابيق ھمان برنامه ھاموطبه ت شان حاضر

ی به خاطرفريب ئکلی گوکه  ندارند ناگزيرھستند را چون استقالل خود روشن سازند مشخص و را برنامه ھای خود

وخاک برچشم  آب درظرف رذالت کوبند رسيدن به مقام رھبری کاذب ازاين شارلتانی ھا کاربگيرند  افغانستان ومردم

   افغانستان بزنندمردم

ی مرچ به ائه سال شاه شجاع امريکآنچه که درسيزد  حکومت استعماری کرزی ھستندۀماجه می رسيم ھردواديبه اين نت

يض عتب فساداداری،، اق موادمخدرچقا وطن فروشی ، مار،ستثش استعمار، ارل کا محصوو  افغانستان زدمردمچشم 

ھم دلقک غنی وعبدهللا  مذھبی انجام يافت اين دو زيرنام يک حکومت دينی و  ، دره ئیادی ، منطقژقومی ، ن

  .بلکه بد ترازآن غبارآلود می بينند ينه که حامدکرزی می ديدئن شان درھمان آاداربا به دستور را تصويرمزدوری خود

 و جامعه رامی سازند که ھردوپيکر  افغانستان بادرنظرداشت حقوق مساوی زن ومردمردمبدون روشن شدن ذھنيت 

ساخت  بی وجدا ، دينی ومذھه ئیادی ، منطقژيض قومی ، نعدورکردن تب فکربه خاطربدون قربانی جوانان روشن

 جاسوسان خارجی که ازخارج درلباس افغان سرازيرشده ؛حکومت دينی ازسياست دست به يک انقالب فرھنگی نزنند

 مردمکه  سرخيالن موادمخدر، فسادپيشه ھای فساد اداری ھيچ وقت نمی گذارند تفنگ ساالرن دينی ومذھبی ، اند،

 افغانستان نمی مردمزيرنظراستعمارگران واستثمارگران راه نجات اين انتخابات قالبی  افغانستان مستقل عمل کنند و

 مذھبی و  ، دينی وه ئیادی منطقژن وحدت ملی دورازتبعيض زبانی ، قومی ، نا افغانستمردمتنھا راه نجات ، بلکه باشد

 در به خودء کاوات استثمار و مبارزه عليه استعمار و فراموش کردن اکثريت واقليت درچوکات حقوق برابرزن ومرد با

  . افغانستان ناممکن استمردمنجات   نجات افغانستان و،عی افغانستانيپيداوارطب و اقصادتمام زمينه ھا من جمله 

اين راه نجات نيست راه  ترجيع دھند بدتر بر را دکه گاوسرگاوميش شھزاده است بدن افغانستان به فکراين باشمردمھرگاه 

خکوب می يافغانستان درچھارراه انتظارسالھام مردم و يچ دشواری ھامی انجامدپ ويچ است که به ترکستان درخمپخم و

  .مانند

 

 


