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 Political سياسی

 
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ نومبر ٢٨
  

  سيصد گل سرخ، يک گل نصرانی
  

 خون شھيدان ما می چکد از چنگ تان     رنگ تانـ مرگ به ني"انـطالبان طالب"

عزت و کرامت در مقابل ظلم ھا و جنايات طالبان وحشی نمی  ،اخالق انقالبی و پابند شرافت، ،ھر انسان وطنپرست

سفانه ظلم و جنايت نيز مرز نمی أ انسانيت و شرافت مرز نمی شناسد مت،ھمان طوری که. تواند بی تفاوت  باقی بماند 

را نيز به ارث برده اند ؛ در قساوت و » ھشتب«ن دين که کليد قفل اطالبان مفلوک اين اجاره داران و تيکه دار .شناسد

شناسد و پشتيبانان جنايتکار ارتجاعی  و امپرياليستی شان نيز در قساوت و سبعيت و  بی رحمی ھيچ مرزی  را نمی

جنايت می  ،شناسند و ھمراه و ھمنوا  با طالبان  موازين انسانی و اخالقی ھيچ حد و مرزی را نمیۀ پايمال کردن ھم

پناھان و ھر نوع تعدی و ظلم باالی   بی، ساير  زنان،کشی می گردند و از ويرانگری، کشتار کودکان   مصدر نسلآفرينند،

 .مردم مظلوم ما دريغ نمی ورزند

 سيصد گل سرخ، يک گل نصرانی"

 ما را ز سر بريده می ترسانی

 ما گر زسر بريده می ترسيديم

 در محفل عاشقان نمی رقصيديم

 شا رقصيدندر محفل عاشقان خو

 دامن زبساط عافيت برچيدن

 خود بردنۀ در دست سر بريد

 در يک يک کوچه کوچه ھا گرديدن

 سيصد گل سرخ، يک گل نصرانی

 ما را ز سر بريده می ترسانی

 ما گر زسر بريده می ترسيديم

 در محفل عاشقان نمی رقصيديم

 ھرجا که نگاه می کنم خونين است

 از خون پرنده ای گلی رنگين است

 ر ماتم گل پرنده می مويد و گلد
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 از داغ دل پرنده داغ آجين است

 فانوس ھزار شعله اما در باد

 می سوزد و سرخوش است و چين واچين است

 يعنی که به اشک و مويه خود گم نکنی

 از عشــــق ھر آنچه می رسد شيرين است

 سيصد گل سرخ، يک گل نصرانی

 ما را ز سر بريده می ترسانی

 يده می ترسيديمما گر زسر بر

 در محفل عاشقان نمی رقصيديم

 در آتش و خون پرنده پر خواھد زد

 بر بام بلند خانه پر خواھد زد

 امشب که دوباره ماه باال آمد

 می آيد و باد پشت در خواھد زد

 سبز در دلم خواھد کاشتۀ يک ساق

 مھتـــاب بر آن شبنم تـر خواھد زد

 صد جنگل صبح در ھوا می شکفد

 ـــد به شاخه ھا شرر خواھد زدخورشيــ

 سيصد گل سرخ، يک گل نصرانی

 ما را ز سر بريده می ترسانی

  ما گر زسر بريده می ترسيديم

 "در محفل عاشقان نمی رقصيديم

پا خيزيد و به طالبان و جھادی ھا ه  درس شھامت و شجاعت را بيآموزيد و ب،»ريزه گل« مادر،از مادر داغديده  ابر زن

 .موزانيدا درس عبرت بي، و ضد کرامت انسانی طالبی و جھادیو پديدٔه شوم

نوع مال » طالبان«بچه رقصان ھا و زانی ھائی از قماش  ،لواطت کاران ،بچه بی ريشان ، مفعوالن،تا زمانی که

گان در ميھن آزاد.....  وخليلی-محقق ،سيافی ،شورای نظاری، از نوع گلبدينی ،»جھادی ھا «،پاکستانی ،حقانی،  عمری

به پرواز نخواھد آمد  ،پرندٔه سپيد آزادی ھرگز بال و پر نخواھد گشود و در آسمان سرزمين خورشيد  تابان ،نفس بکشند

 .و عامل پيام سعادت و خوشبختی نخواھد بود

 کابلی  را به شيؤه غير انسانی  و ٧۵٫٠٠٠ فاجعه ھا آفريدند و ، خورشيدی١٩٩۶-١٩٩٢جھادی ھا در سال ھائی 

امروز طالبان منفور .   نظيرش را نديده است،نمردانه سالخی کردند و مصدر نسل کشيی شدند که تاريخ انسانيتناجوا

 به نسل کشی مردم داغديده و بی کس و ، دولت پوشالی افغانستان،ی داخلی شانی با امپرياليسم جھانی و پادو ھادر تبان

 . مان از ھيچ گونه بی ناموسی و توحش دريغ نمی ورزنداخته اند و ھم در ويرانی کشور ويران شدهٔ دکوی ما پر

ليس بود و در خدمت منافع امپرياليسم قرار داشت و اما بعد از تجاوز امپرياليسم وپ ،»ريزه گل« پسر مادر ،ھر چند

 شرايط کار اصالً ،فقر و بدبختی در کشور بيداد می کند ، شرايط اقتصادی بد و بد تر گرديده،جھانی به حريم کشور

بناًء از .  امرار معاش نمايند،طبقات پائينی و فقير جامعه ،مساعد و آماده نيست تا از طريق کار کردن و زحمت کشيدن

 پسرش را بدان واداشته  ،غربت و تھيدستی  وضعيت رقتبار زندگی اين زن شجاع  و درد کشيده معلوم می گردد که
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ه ب ،جبراً به اين عمل دست بزند و اما در فرجام اين نان آور خانه  ازگرسنگی؛خاطر معيشت و تلف نشدنه است تا ب

شکل فجيح و ضد کرامت انسانی و در مقابل چشمان مادر حرمان ه  ب،دست لواطت کاران و بچه بی ريشان طالبی 

 !!رددخاکستر يأس مبدل می گه  ب، گردن زده می شود و آرزو ھائی يک فاميل فقير و ستمديده،کشيده اش

پاکستان و جاسوسان و عاملين  ، عربستان، اين ماچه سگان، وطنفروش،لواطت کار ،حرکت وحشيانٔه طالبان مفعول

 سينه ،دوش کشد و ھم چو شير ژيان نعره  کنان با غرش تفنگشه  سالح ب،مادر مقتول باعث آن می گردد که ،امپرياليسم

ی چرکين شان را بدرد و سوراخ سوراخ نمايد و انتقام خون ب ھارا نشانه گرفته و قلھائ ماچه سگان ريشوی طالبی 

 طالب زنازاده و حرامزاده بگيرد و طالبان زانی را به آرزوی شان که ھمانا ۴٠فرزندش را با مردار نمودن بيشتر از 

 .برساند ، باکره است٧٢ غلمان و ٧٢وصلت 

 پل و پلچک پراندن و آبادانی ھا را ،انفجار ،حار انت،گردن زدن ،سنگسار کردن ، سبعيت،اين ھمه  بی رحمی ھا 

شھيد شدن در دين و مذھب و فرھنگ  طالبان و  .خاطر شھوترانی و زنا کاری است و بسه تخريب کردن؛  تنھا و تنھا ب

 باکره ٧٢و  )بچه ھای خوش صورت و دختر مانند( غلمان ٧٢ يعنی به وصال  ،حاميان سعودی و ديگر ھمپالگان شان

 ،فروش ميھن به اجنبی ، بر مبنای کشتن انسان ھا،اگر  واقعاً شرعيت غرای محمدی و احکام الھی .می باشد رسيدن؛

من از اين دين و از اين آئين نفرت دارم و  ، باکره استوار باشد٧٢ غلمان و ٧٢لواطت و رسيدن به وصال  ، شھوترانی

 و جھادی ھا  و داعش از آن پيروی  کرده و مطابق به اگر اسالم واقعی ھمين است که طالبان .شديداً منزجر ھستم

 !احکامش عمل می کنند؛  نابود باد اين دين ضد کرامت بشری

 !ھموطن

 ،)ميوند(حماسه و خاطرات تابناک رھبر و قومندان اصلی جنگ تاريخی  ، مبارزه،»ريزه گل« ،ابر زن و شير زن

باور  ، بيآموزند و ھمانند وی عمل کنند،»ريزه گل« از مادر،وراگر مردان و زنان کش .را زنده ساخت ،)ماللی ميوند(

پاک می  ،جھادی ھا در مجموع مال ھائی سياسی و اخوان المسلمين ، از لوث نجس و نحس طالبان،کنيد که افغانستان

ه ب. جات دھدگردد و در غير آن ھيچ قدرت تخيلی وجود ندارد تا شما را از اسارت اين زنازادگان و حرامزادگان تاريخ ن

 .بسوزانيد و به بيت االخالی تاريخ حواله داريد ،ش را ريشه کن کنيدھپا خيزيد و اين سرطان خبيث و مد

جھادی  ھا و برادران آدمکش و وطنفروش /نفوس کشور بيشتر از سی ميليون نفر می باشد و نفوس مجموعی طالبان

اگر  .بيشتر از چھل ھزار رأس و قالده نمی باشد ،ايتکار شانخادی و پرچمی آنان با ديگر ايادی و ھمپالگان جن ،خلقی

وفان خشم تان طی حرامی و لعنت شده را با و خاشاک و نطفه ھامطمئن و متيقنم که اين خس  ،پاخيزيده جرأت کنيد و ب

د بربادی  از روی زمين افغانستان می روبيد و در غير آن روزگاران تان بدين منوال باقی خواھد ماند و ھر روز شاھ

 .بيشتر کشور وکشتن عزيزان تان خواھيد بود

 !زمان برخاستن است، پا خيزيد که زمانه ب

 

  


