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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 قاسم باز                                                     

  ٢٠١۵ جون ٢٩
  

 کند بشنو از نی چون حکايت می
  

که  کند  وقتی ادعای می محترمه مالل موسی نظام ،) ح افغانستانن قلم و طالب العلم نو تاريآ(؟ (!) يک خوش نويس 

برد و   کلتوری بسيار رنج میۀ صنف دوم مکتب بود از چادری پوشيدن فاميل خود و در مجموع از اين عنعنۀوی متعلم

ن زمان آ فرسوده شروع نمود و تا ۀ از صنف دو يا سه مکتب مبارزه را عليه اين عنعنی مکتب ھاکنفرانسھميشه در 

از . دخان را وادار ساخت تا نھضت روی لچی را اعالن نمايدو مرحوم شھيد داو،ادامه داد که مرحوم ظاھر شاه فقيد

ن آ ، ی ناپذير خودگای انقالبی و مبارزات  خست ھ نوشتها سياه طالبانی  را بۀن قلم است که  دورآبرکت مبارزات قلمی 

ون ساخت، گرا سرن نآ سرانجامتا  را  ادامه داد....ضد حقوق نسوان جھل و ضد ترقی ، ضد حقوق بشر، و ۀدور

وری و ايرانی از بين رفت، ا پيشی سياه جھاديھاۀوار و طالب العلم بود که دورگ  اين خانم بزرۀھمچنان از برکت مبارز

واقعيت ھمينطور ر گا. رديدگزادی نسوان افغان آوردن بار دوم نھضت آرفت و منجر به گو نھضت نسوان دوباره جان 

رد نو گخاطر زحمات اين شاه ما بايد ب. ويدگکه حقيقت را ب) ءکجا است خانم بھا(قابل تمجيد است ن قلم آباشد مبارزات 

نويسد بايد  العلم می ن طالبآن قلم و آھر انچه که و وريم  آالعلم  فرود  ن قلم و طالبآموز تاريخ سر تعظيم خود را به آ

 .يمئ و چون و چرا قبول نماونه ترديدگدون ھيچ ب

  !رامیگان گخوانند

ھای درونی ه ويد، تا عقدگ به کشور را ندارد، بايد سفسطۀذاشتگ شنيدن حقايق و واقعيت ھای عينی و ۀکه حوصل نانیآ

 اصلی به بيراھه ید مسايل ملی را از مجرانخواھ خاطر کج بحثی  میه ونه اشخاص بگاين . خود را مرفوع سازد

ريز از گخاطر ه ر کشانده و بگطرف ديه يرد، بگنھا تحقيق صورت آکه بايد باالی را  یموضوعات اصلي و   دنبکش

 .دتپرداز  میمگووگبو عی   به موضوعات فر،اصل موضوع

 تيوری دوران ببرک کارملنبود که به  گصديق فرھنقای آ شما یيا اين ماماآن قلم و طالب العم بپرسم ؟ که آر من از گا

نھا در محبس آ اتحاديه محصلين پوھنتون و باز در دوران توقيف ۀتوری پرولتری ماډل شوروی را در دورساز ديکتا

 بلی ھموطن محترم اين ؟دخان، در مغز ببرک کارمل پيچکاری کردو، در دوران صدارت مرحوم شھيد داوگدھمزن

  . ملبس ساخترا به تيوری پرولتاريا مادل شوروی ) ببرک کارمل(بود که  گصديق فرھنقای آ

  )م لالع ن قلم و طالبآ( وش نويس خانم مبارز و خ

ببرک بودند که در دوران به اصطالح ديموکراسی ؟  ن  و سيد قاسم ريشتياگصديق فرھنيا اين ماماھای شما ھر يک آ

کند، به خواست به يک تير دو کفتر را شکار   می و سيد قاسم ريشتياگصديق فرھن. ند نمودئی رھنماگرا به ارکارمل 

  :اين معنی که
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 و بعد از بی اتفاقی  د نخواستندد بين فاميل سلطنتی احساس بی اعتمادی خلق نماي نھا داشتند، میآ که یاول نظر به پالن

فقانه به پيش نھا در اين کار موآ چنانچه ؛دن عملی ساز، داشتندخود که ی را اعضای خاندانی، اھداف و پالن ھای شوم

خاطر اھداف شوم ه  به اصطالح ديموکراسی ؟ را بۀر مکار به بسيار مھارت توانستند که ده سال دوراين دو براد. رفتند

  .دنبه نفع خود بچرخان) جنرال عبدالولی(ھمکاری جنرال بی دانش و بی خبر خويش به 

خاندان سلطنتی   از تفرقه و بدبختی اعضای ،ليس که اول تفرقه انداز باز حکومت کنگاين دو برادر نظر به پاليسی ان

، اين دو برادر ماجرا  استرديدهگدوره از اذھان ما  فراموش نو ن ده سال آ که تا حال خاطرات ند استفاده نمودءسو

  اين دو برادر. ندنمود ن  وزارت تقرر حاصل میآاھی در گاھی در اين وزارت و گظمان عجوی در دوران اکثر صدرا

  .دن ديموکراسی ؟ توانستند که محمدھاشم ميوندوال را به زانو در بياورۀی در دھگبه بسيار زرن

ضد شھيد ه ھم داده و به دست ب و ريشتيا گصديق فرھن مساوات، و فاميل ۀنيم نفرو روپ دو گعجيب است که امروز 

  . عجيب اصول و عجيب مبارزه،عجيب دنيا. دننماي  میءات سوغدخان تبليومعظم و وطندوست مرحوم داو

 ۀن نام در اذھان مردم و محصلين در قضيآ را به اين و داکتر عبالصمد حامد اين دو برادر به چی چال و فريب  مرحوم 

  . فتندگی نبود که درحق وی نئ ھاگ چی جفن،رديده بودگعی که عايد کشور و منطقه  يخشک سالی و مصيبت طب

ه از واليت غزنی کانديد نمود ، اين گرا به کرسی ولسی جر که محمد ھاشم ميوندوال خود یتا حال از ياد ما نرفته وقت

 ،عکس ببرک کارمله دست نياورد ، ولی به ی الزم بأ تا ميوندوال  رنددو برادر به چی مکر و حيله بازيھا توانست

. ندرا کسب نمود) شورای ملی(ه گ نور احمد نور و غيره و غيره عضويت ولسی جر،اناھيتا راتب زاد، حفيظ هللا امين

   عقبی وجود نداشت ، البته که داشت؟ ئیونه مسايل و موضوعات سياسی و ملی کشوری دستھای مرگيا در اين آ

 خوش نويس، ستر جنرال دو سره و ۀن قلم و نويسندآ برادر ۀيا چوکی وزارت دفاع ملی حق مادر زاد و دايم العمر باجآ

رديد ، اما گر و تبديل يکه پنج صدراعظم تغي ناآب..  اع ملی؟ باشدبی کفايت خان محمد خان بود، که تا زنده باشد وزير دف

  .ما تکذبانک ربآالفبای .  شور نخوردشوی از جاي

  . ان محترمگخوانند

نوقت وزارت دفاع را آ و قرار دادھای مھم مھوريت منافعمدن نظام جآبلی بايد امروز يک عده افراد استفاده جو که به 

ولی . ربنويسند، حق داردگمر و گ نموده اءات سويغضد نظام جمھوريت تبله ديدند بايد برگاز دست داده خساره مند 

  :غافل از اينکه 

  به ھر رنگی که خواھی جامه ميپوش    من از طرز خرامت می شناسم

خواھد در  ر میگمو ر گوی به اين ا. رفته علت واضح استگن قلم و طالب العلم پشت حزب پرچم را آدانم چرا  نمی

ش  برادرۀ استفادھای ناجايز باجء خود و از سوۀ ماماھای پرچمزادۀشمان مردم خاک بپاشد و از اعمال  ماجره جويانچ

 نوشتن دروغھای اب  ر مصروف ساختهگطرف ديه ان را بگ و افکار خوانند ستر جنرال خان محمدخان دو سره بکاھد

  .شوش سازدغان را مگشاخدار و بی بنياد افکار خوانند

حيث مشاور ارشد ه  ببرک کارمل کشيد و ب،رد خودگ نيست که سر خود را از زير بغل شاگاين ھمان صديق فرھنيا آ

بسيار مسخره و جای خنده است که اين طالب العلم،  . اقتصادی رياست جمھوری زمان ببرک کارمل تقرر حاصل ننمود

ندازد پس به روی بيودش است، ھر که تف را باال د که، توھين کردن حزب پرچم توھين به فاميل خدان حال نمیه تا ب

 سرطان ٢۶ از موجوديت دو صاحب منصب چپی در تحول ئی چی ديده دراان قلم و طالب العلم بآشان می افتد،  امروز 

اين خانم مبارز و مدافع حقوق نسوان ؟ از نقش استادی . نمايد ست خطاب میين حرکت را پرچمی و کمونآتمام اعضای 

 امين ی استفاده ھاءن قلم از سوآچرا . کند وری نمیآياد ) گصديق فرھن( خود  یيت و پرچم بودن ماماو مشاور

قای حامد کرزی که تمام راز پادشاه فقيد را به آ ايتاليا و بعد جاسوسی ډبل رول به - روم مشاور ظاھر شاه درگفرھن
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 مقدس توسط استخبارات ۀ جاسوسی و اين وظيفکرد، و وی از برکت اين  میءحامد کرزی و استخبارات خارجی افشا

  . مقام وزارت تجارت رسيده خارجی ب

  

  .خپل ټټو او د بل اسپ به برابر کی     که چا تله د انصاف پالس کی در کړه

   باقی دارد
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