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 سيدموسی عثمان ھستی

  ٢٠١۴ جون ١٠
  

  انسان،  صوفيه عمرنه تنھاۀنوشت

 ؟می اندازدبه خنده ھم  را مرغ بريانبلکه  
 رسوا ترترا ب کرده ــالـطز داریـرفــط      وحرف نيست ھست گوز خرـای تـرفھـح

 می زنی دايرۀ قلم شب وروزھم به سحر      کر شرم از آشفتگی نه توداری نه طالب 

 ترازوشاعربی وزن وبی 

انوری خواندم تحت اين عنوان  ازخانم صوفيه عمردرسايت وزين استقالل، اخپلواکی به گرداندگی استادای نوشته 

 که آن ؟نمی دانم کدام حاکميت کدام دولت مستقل )نقض کردرا يت ملی افغانستان حاکم سپردن زندانيان طالب به قطر،(

 ) بادار توسطرحاميت مزدو(حاکميت توسط امريکانقض شد

پرستان ،  وداوود داوود مزدورشاه وشا ه پرستان، پيروی می کنم ويا ای که من ازدارودسته اين راداردی اگرکسی ادعا

 من به اوکارندارم که دفاع ازقماش بد طالب خودفروخته ومزدوراستعماررادارم، و مجاھد عضوحزب دموکراتيک خلق،

آب  و وطن فروشان باالبه شکلی ازشکلی حمايت می کند که از اگرکسی درلباس مستقل درحالی و می کنند نام خود

 مستقيم و قلم، درپھلوی سرازيرکردن آب رذالت مليت ھای افغانستان به زبان، درآسياب رذالت سرازيرمی نمايد

سزاوارميخکوبی وشالق قلم است  تاج افتخاربزند که برسرھمفکران خود غيرمستقيم دربين شارلتانی قلم توھين می کند

شرطی ه ب تنبان سخن بيشترکشيده شود تا ستاده شوديحق به اوھم می دھم که به خاطرقماش بدنام خوددربرابرقلم من ا و

  .باقماش ارذال باالھستم بگويد و ا جداکندکه ازصف مليت ھای افغانستان خودر

 به شطالب بی وجدان که اولين رباب نفس دميدن از خود دنباله رو  قلم به دستوراستادۀکه درلفاف اگرخانم ھمان طوری

وبگويدکه من  اعتراف کند،آی پاکستان زده شد دستگاه جاسوسی آی اس ھدايت دستگاه جاسوسی انگليس وامريکا توسط

اش وطن فروش حمايه می کنم وسردرراه شان قربان وعضويت شان افتخارمن است من باخانم واشخاصی که ازاين قم

 نين کاری ندارمخايبه  ،بدون لفافه ازقماش ھای بدنام باالحمايت می کنندو مستقيم 

 ھای چون من می دانم که مليت ودفاع ازوطن فروشان می کنند می نويسند و ح می گويندصدھانفرواضروزانه  

بلکه می شناسنددرجواب آنھاچيزی نوشته نمی کنم ولی چشم سفيدی اين خانم نه تنھابرمن را افغانستان وطن فروشان 

 .آن وقت سزاوارقروت آب گرم است برتمام مليت ھای افغانستان دردآوراست که آب ناديده موزه وتنبان آگاھانه می کشد

 خصيه ازدورنمايان است  دو شھوانی اش بای رو اين به اين می ماندکه صددردصدبدانی مردی که برھنه است خلم پيش

 کدام حاکميت دولت لچ کابل که ؟لباس درتن نداری آقاچرا توان خريدلباس ھم نداردبه آن گفته شود و ولباس ندارد
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حکومت مزدوری توان دفاع را دربرابرتجاوز پاکستان اگر يروزداشت امروزمی داشت وازحاکميت خوددفاع می کردد

 درکنر می داشت می گفتيم که دربرابرامريکاھم بايدازحاکميت خوددولت کابل دفاع کند را بادارطالب 

 ۀينئسالھااست که غبارآ دم ندارد دولت کرزی درمقابل دولت امريکا لچ وبرھنه است اگراين راکس نمی داندخراست تنھا

 اصلی دولت حامدجان کرزی جلب توجه کرده واين دووطن فروش غنی ۀ کابل پاک شده وچھرشدولت وطن فرو

 وعبدهللا ھم ازقماش مزدوروطن فروش حامدکرزی است

يک دولت لچ برھنه ومزدوراستعمارچه وقت حاکميت ملی داشته ونقض حاکميت ملی دريک دولت استعمارشده 

 گفتنددرچاک بين پای تودرخت سبزکرده را بی غيرت( ی تفاوت نداردحاکمان دولتی مملکت استعمار واستثمارشده بر

 )گفت چه فرق دارد زيرسايه درخت می نشينم شراب می نوشم 

اين قدرمی مگر نمی برد يا  آن لذت می بردۀمن به اين کارندارم دربين پای نويسنده درخت سبزکرده يانکرده زيرساي 

 .ه ساخته اززيرپاردمچی گوزسياست ونويسندگی می زندئنش را زکرده اودانم که شراب زيردرختی که دربين پايش سب

وانسان نادان ردرومزدور چه می گذامرااين دردمی کشدکه نه تنھا من تمام مليت ھای افغانستان می دانندکه دربين باد

 وبی غيرت عقل ودانش صدوزيرراپيدامی کند

که  کسانی پاکستان ويا در يا بانی که درافغانستان ھستندکه غنی وعبدهللا مزدوراست شورای صلح وطال ھمان طوری

سرمی برندبه شمول خودحامدجان کرزی وخانواده اش مزدوراست سگ سگ است ه شده اند ويا درزندانھا ب آزاد

 واستعمارپذيرسگ است وگاوسرگاوميش شھزاده گفتن حرف خراست ھمان طوریر استعما. سگ است،سرتاپای سگ

خارزار يک  خار گاوميشان حکومتی سرگاوھای حکومتی شھزاده نيستند خودشھزاده نيستند  روان که خاينين سردنباله

 ی مزدوری عليه مليت ھای افغانستان بسته اند  به خاطربقارذالت کمر و ھستند

  

  


