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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

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۵ اگست ٢٩
  

  !است کرده پاره زنجير ديوانه
 عليه مبارزه الينفکءجز )است شرماگين اپورتونيزم لنين گفتۀ به که سنتريزم جمله از( اپورتونيزم اشکال عليه مبارزه"

 ،ديوانه باقی به مشھور ،»سمندر باقی« مرشد و استاد ٔمتوجه ،لنين ايليچ والديمير از قولی نقل البته "باشد می امپرياليزم

 بقچه ، چوکره ،بين پله يک عليه را اپورتونيزم ٔواژه يا و کلمه حتا که است آن حيف و باشد می اصلی »سمندر« يعنی

  .شود استفاده ،مسلکی جاسوس و شارالتان ، اجتماعی انگل ، طلب فرصت ،بردار

 ديوانه کلبی ھم و آغا شير ھم ،چسپيد ھايم پاچه به ،آغايش شير و آموزگار ٔمشوره به ،»ديوانه باقی« قبل سالچند  البته

 نشينی گوشه ًظاھرا و رفت آغا شير . ديوانه کلبی و آغا شير از نه،گشت بلند ناله زمين از،نشانيدم شان جاھای سر را

 که است سال سه از بيشتر ،سال يک از بعد گشت بر و ،کابل به رفتن ٔبھانه به و گشت )باسار( ديوانه و کرد اختيار

  .است ننموده وفا قرارش و قول به و است گفته) قر(

 فعاليت کامه خود ایھ دولت احواالت ضبط خدمت در بدينسو متمادی ساليان از ،ديوانه باقی به مشھور،»سمندر باقی«

 زيادی افراد.گشت تبديل نيز گر شکنجه به جاسوسی پھلوی در و پرداخت » خاد- کام -اکسا« طواف به که اين تا کرده

 در شاھدان اين از يکی .باشند می،»پلچرخی«مخوف زندان در ،انقالبيون عليه ، موذی موجود اين گری شکنجه شاھد

 دين و افشاء زنجيری ٔديوانه ننگين و سياه ھای گذشته مورد در را ناگفته ھای زرا که آرزومندم ،دارد زيست امريکا

 ،شرفباخته ،وجدانباخته ،پرست پول ،شخصيت بی ،عنصر سست فرد يک ، ديوانه باقی .ء نمايدادا را اش اخالقی و ملی

  .گذرد می حيثيتش و شرف از آسانی به و باشد می فطرت پست و طلب شھرت ،جاسوس

 رو گرائی آرمان به ًفعال که ،»سمندر «مسلکی ھای سنتريست رھبر ھمراھی،ديوانه باقی به مشھور ،»مندرس باقی«

 چند تنی با تا شوند می داده انتقال ،پشاور به کابل از )خاد( توسط ،باشد می،»کانادا «در کردن استخاره مشغول و آورده

 ضد ملی مقاومت ٔرزمنده سازمان ،»کشتمند خاد« باالخص شان خاديست ھمپالگان و طلب انقياد ھای اپورتونيست از

 و سازند افشاء ،شان روسی وباداران پوشالی دولت نفع به را ،)ساما-افغانستان مردم آزاديبخش سازمان( يعنی ،روسی

 شتهگذا حراج به ،روسيه امپرياليسم سوسيال برای را شان خود که سياسی روسپيان اين لحاظ بدان .نمايند وارد ضربت

 در را ،»امال-افغانستان ھای لنينيست-مارکسيست اتحاد« رقصيدند؛ می نيز »آی-اس-آی« طبل به و بودند وفروخته

 ،ترين قھرمان عليه طبقاتی عميق نفرت با ،انتقاد و نقد عناوين تحت ،دارند توان که تا و گذارند می بنيان ،»پشاور«

 ھای گریءافشا ،)ساما-افغانستان مردم آزاديبخش سازمان(،ملی قاومتم جنبش پيشتاز گرد ترين رزمنده و ترين فداکار

 .بيفتد مذھبی ارتجاع زرد ھای کوسه و شوروی استعمار آشام خون نھنگ کام در تر زود چه ھر تا کنند می خاينانه
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 ضربات ،چينائی ھای خاقان و پاکستان استخبارات،)خاد( به شده تسليم و شده فروخته مرتدان اين ھای افشاگری

 سامائی رزمندگان و انقالبيون از تن ھا ده شھادت سبب و سازد می وارد ،)ساما( خونين و زخمی پيکر بر را مرگباری

 ٔصحنه در ، )ساما-افغانستان مردم آزاديبخش سازمان(گردد؛ می شان روسی باداران و ھا پرچمی و ھا خلقی ٔوسيلهه ب

 .شود می تقسيم دسته چند به و پاشد می ھم از صفوفش ،ياسیس ٔنگاه از و شود می مواجه شکست به نظامی

 توسط و نمايد می عمل مسلکی ھای سنتريست رھبر بردار بقچه حيث به ، ديوانه باقی به مشھور ،»سمندر باقی«

 سياسی ٔنگاه از و خورد می شکست نظامی صحنه در ،)ساما( که اين از بعد.گردد می ابزاری ھای استفاده ،مرشدش

 خاد عوامل با ديگر ای عده و باقی معلم ،»سمندر« ديوانه باقی و مسلکی سنتريست »سمندر« ،گردد می متفرق و نپاشا

 دولت )خاد( جانب از که ....... و»  قادر انجنير ،ظفر علی صادق«انجنير ، »انجنيرحسين« قماش از ،»کشتمند«

 می تشکيل را ،»افغانستان ھای کمونيست انقالبی ٔھسته« و شوند می يکجا ،بودند شده شوت) ساما(درون در مزدور

 ٔجبھه ھای سالح .....و قادر انجنير ،»شورشگر - ظفر علی صادق«انجنير ، »حسين انجنير« که نماند ناگفته.دھند

 دو را ،)ساما( ٔمحرمانه اسناد، حسين »انجنير«چنان ھم و فروشند می و داده انتقال پاکستان به را ،)ساما( »غرجستان«

 علی صادق »انجنير «، حسين »انجنير« البته.کند می تسليم ،پاکستان استخبارات به و گذاشته اخالص طبق در دسته

 هب ،پاکستان ارتش و استخبارات به وابسته ، کويته مقيم ، ھزاره جنراالن توسط .....و قادر انجنير ، »شورشگر «ظفر

 طرف آن از را شان انقالبی ضد ھای فعاليت ،ونيتمص و ايشآس و آرامش کمال در و شوند می معرفی ،»آی-اس -آی«

  .برند می پيش به، »ديورند« تحميلی خط

 ٔھسته يک از ،کشور داخل در مسلحانه ٔمبارزه و سياسی ٔمبارزه بدون ،»افغانستان ھای کمونيست انقالبی ٔھسته«

 سنتريست ،»سمندر« که نشد معلوم.دھدتغيير نام می  ،»افغانستان مائوئيست کمونيست حزب« به ،نفری چند کوچک

 ھای لنينيست -مارکسيستاتحاد« رھبر و »ساوو-واقعی وطنپرستان سازمان« رھبران از تن يک ،مسلکی

 حزب« از مسائلی چه روی ،»امال«کادر ،ديوانه باقی به مشھور »سمندر باقی« ،اش ديوانه ٔچوکره و »امال-افغانستان

  بود؟ چه شان اختالفات وعلل شدند داج،»افغانستان مائوئيست کمونيست

 ظفر صادق ،بر می گردد ،جرمنی  دو باره بهديوانه باقی ،شود می آورده »کانادا« به ،مسلکی سنتريست ،»سمندر«چرا

  مانند؟ می ،پاکستان به ،اش حزبی دوستان و خويش و قوم تا چند و حسين »انجنير« و يابد می انتقال ،ھالند به

 به را وی قماش از ديگر افرادی و ديوانه باقی ،جرمنی استخبارات ،افغانستان در ھا ياليستامپر تجاوز از بعد

 اداء شکرانه نماز و گذارد می سجده به را جبينش ، طياره از آمدن فرود محض به ،ديوانه باقی.فرستد می ،افغانستان

 در را شرفش و وجدان ، کامل ھوشياری با ، هديوان باقی بلی ،"باشد می ھوشيار کارش در ديوانه" که گويند .نمايد می

 آن به آغوش اين از ، چشمپاره و تجربه با روسپيی ھمچو وحياء شرم کوچکترين بدون و گذاشت سرمايه سيم و زر گرو

 پس نيست و نبود امپرياليسم و امپرياليسم سوسيال ، کامه خود ھای دولت جاسوس ، ديوانه باقی اگر .غلتيد آغوش

 ،جرمنی استخبارات آغوش در که ،طفيلی تف و )فوکس بد(و مفتخور ٔديوانه ، پشم و ريش از پر نورجا يک چطور

 در ،مزدور دولت تلويزيون و شخصی ھای تلويزيون تمامی و  شدهآورده افغانستان به ، کرد می نشخوار و خسپيده

  ود؟ش می داده قرار وشياد شرير موجود اين ھای گوئی ھزيان و الطائالت اختيار

 با و يابد می راه ، پوشالی حکومت و دولت در )راس يکه( و رود می خارج از ،گمنام و آشنا نا ِفرد يک چطور

 نوشد؟ می آبشخور يک از و گردد می ھمخانه و ھمکاسه ،ه ئیحرف آدمکشان و وطنفروشان ،جنگساالران

 و پشم از پر ، الجثه عظيم حيوان يک بل دباش مشاھده قابل نوری ميکروسکوپ زير در که نبود ،»کروموزوم« که وی

 انگلی و ننگ بی و عار بی اين بودن جاسوس و بودن مخبر از ناپذير انکار ثبوت ذاتشه ب اين و بود يتؤر قابل و ريش

  .باشد می ،عيار تمام
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 طريق از امتم مصونيت با ،گردد می اعاشه و تمويل ،جھانی امپرياليسم و داخلی ارتجاع طرف از که ،ديوانه باقی

 خوش شان برای و خيزد می و نشيند می جنگی مجرمين با آزاد ًکامال فضائی در و کند می تبليغ ،جمعی ھای رسانه

 کارل( پرولتاريا بزرگ رھبر چو ھم ريشی گذاشتن با ندارد حسابی و درست ِسواد که وی .خرامد می و کرده رقصی

 و فھم چيز يک وی که باورند بدين ھم پياده و ساده مردم و بيند می پادشاه، کورھا شھر در را خودش ،)مارکس

 و ھا سنتريست،  طلبان انقياد ،پليد ٔديوانه اين کردن مطرح و رسانيدن شھرت به راستای در .باشد می ،»روشنفکر«

 وجود در تا رنددا می معرفی داره سابق ئی شعله را ،ديوانه باقی ًعمدا ،خاينان اين از ای عده ،دارند سھم اپورتونيستان

 باالخص آاليش بی و لوح ساده مردم از ای عده چنان ھم و سازند نام بد را ،)نوين دمکراسی جريان( متعفن؛ کثافت اين

 قرار اپورتونيستان و ھا سنتريست، طلبان انقياد تبليغات تأثير تحت که بودن ئی شعله مدعيان بعضی حتا ناآگاه جوانان

 نيز ھا امپرياليست.دارند می ستايش و تمجيد ، گذارند می وحرمت ارج وی به ،بودن ئی شعله ٔبھانه به ،اند گرفته

 ، ھا ئی شعله که بقبوالنند و بفھمانند مردم برای تا داده جلوه ئی شعله را وی امثال و ديوانه باقی که نمايند می کوشش

  .دارند قرار آنان منافع خدمت در و پذيرفته باز پيشانی با را آنان تجاوز نيز

 در و آسيائی ،اروپائی ھائی کشور به آزادانه وی ،اند گذاشته ، ديوانه باقی اختيار در ،ھا امپرياليست که را امکاناتی

 راضی نا برادران از ھا بار وی .نمايد می تبليغ ،»غربی دمکراسی« نفع به و کند می و کرده ھائی سفر ،کشور داخل

 .نمايند فصل و حل ،»دمکراسی« چتر زير در را شان واختالفات بيايند که است کرده تمنا اش طالبی و جھادی

 روی ، ذيل ٔنوشته با ، ديوانه باقی اما و نمايند می تبليغ ،کمونيست و ئی شعله را ، ديوانه باقی که ومرتجعانی مرتدان

  :سازد می سياه را ومرتجعان مرتدان

  ! کابل در ای محکمه قاضی با سخنی"

 پاره گلو برايش و زند می گپ شرع نآ از که نبوی شرع حکم و عدالت خالف که کشانيد خواھيم مهمحک به را قاضی

  " ......افغانستان اساسی قانون خالف و نمايد می

 غير و مستعمراتی دولت ،»اساسی قانون« ، دوم و گذارد می صحه ،»نبوی شرع« حکم بر ديوانه ،نخست باال در

  کند؟ می قانون اجرای عدم به محکوم را ،»قاضی«و شناسد یم رسميت به را ، کابل قانونی

  :بخوانيد ،»اخگر قسيم« ،خاديستش و جاسوس مسلک ھم از را ، ديوانه باقی تمجيد و تعريف

  ! داريم می گرامی را اخگر قسيم ياد"

 و بودند اخگر قسيم ندوستا ، بشريت دوستان . واستند بودند اخگر قسيم دشمنان بشريت، شمنان د که سپارم می خاطره ب

  "..باشند می ما دشمنان ھمچنان دشمنانش و است ما دوستان اخگر، قسيم دوستان .باشند می

 خيزد می بر دفاع به ، خاديستش ھمکار از گسيخته افسار و مفلوک ،خاديست احواالتی ضبط و استخباراتی باال در

 ٔسرمايه نرم و گرم بالين در را ھايش نفس آخرين ،»خگرا قسيم« که حالی در و نامد می بشريت دشمنان را ومخالفانش

 حرکت ،مرشدانش رکاب در ھميشه و نداشت مبارزاتی ٔسابقه گونه ھيچ و نمود وداع ننگينش زندگانی با و کشيد جھانی

  .کرد می

 ستيز پشتون سخت ،مرشدش چو ھم حاال ،کوبيد می سينه به را بودن کمونيست سنگ روزگارانی که ،»سمندر باقی«

 ،پشتون ستم وتحت بند در ھای خلق به گستاخانه ،خلقی يون اسماعيل و خلقی طاقت جنرال کوبيدن ٔبھانه به و است شده

 »دمکراسی«شدن ونھادينه »دمکراسی« ،کشور حريم بر ھا امپرياليست تجاوز زمان از ،ديوانه باقی.ورزد می اھانت

 امپرياليست و گلبدين و طالبان توسط ، ھا پشتون کشی نسل ھای قصه و بود کر اخير سال ١٣ در و کند می نشخوار را 

 حاال.شوند می کشته مختلفی ھای بھانه تحت ، پشتون مردم که ببيند تا بود افتيده کوری گل چشمانش و است نشنيده را ھا

 بزدلش ھای قالده ھم یبرا و کند می محکوم ،فارياب در را ،طالبان جنايات و آمده فوران به چارپای ٔديوانه بشری حس
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 ،فارياب به رفتنش دليل که گويد نمی وی است؟ جنگيده ،طالبان عليه ،جبھه مقدم خط در و رفته ،فارياب به که الفد می

 اين از تا است بوده ،»دوستم« جمع گليم برای ،کردن چاپلوسی و نھادن آستان بر سر ، نمودن مداحی ،بوسيدن پای

  !!نمايد کمائی شھرتی و سازد مطرح را دشخو ،بزند جيب به پولی مدرک

  
 ،پشتون آيا که پرسد می اسيران از و کند می صحبت پشتو زبان به اسير انتحاری ِفرد چند با مصاحبه ای طی ،»دوستم«

 و پردازند می ، ازبکی به را »دوستم« ھای جواب و باشند می ،ازبک بل نيستند ،پشتون که گويند می اسيران ھستند؟

  !بکشد ،پشتون حتمی ،»دوستم«رکاب در که خواھد می و نکرده اکتفاء اين به ، مداح و چاپلوس ٔديوانه اما

  :بخوانيد را ،ديوانه جمعی گليم وسکتاريست متحجر ٔقالده ھم يک پتاق و الف

 

"Muslim Haqbeen  

 طالبان جنايت قصه او دکن می خواھی داد مستضعفان برای ھمشه که است شخصيت يگانه سمندر آقای عزيز دوستان"

 می دوستم از پيشتر او گذاشت ديگر سينه قفسه را نفر يک سر و بريد گردن را بيگناه م مرد که شنيد فارياب در را

  "برود فارياب خواست

 پای تا دو ،برکشيد نيام از شمشير ، گشت خشمگين ، شنيد ،»مستضعفان« عليه را ،طالبان جنايات ٔقصه ، ديوانه بيچاره

 مصاف به ،قيصار در ،»دوستم« رفتن از قبل تا بست پيمان و عھد ، پای چھار با و نمود قرض ديگر یپا تا دو و تداش

 اما و سازد رھا آفتاب زير در و کند قفل ھا کانتينر در را آنان اجساد و کند کشی پشتون ،طالبان ٔبھانه به و بشتابد طالبان

 بر ،»دوستم« کشيدن دست از بعد و گرفت قرار ،ھا جمع گليم و ،»دوستم« استقبال مورد ،فارياب به رفتن مجرد به

 !ھا الفوک کالن پدر گويند می اين به.افتاد راه به ،کابل صوب به فردايش و شد دعوت نشينيی شب در ،فرقش

 ،)پتين چلُپ( و ... لوده ٔديوانه ،»سمندر باقی« ،)لوق لوق(و رمق بی چشمان از خواب ،»فيسبوک«در کوتاھم ٔنوشته

 طالبان طرفدار چسب بر ،»دوستم« از اش پابوسی ِخاطر به را منتقد ، تام گسيختگی لجام با و کرد پاره زنجير ،ربود

 اما و نمود منتقد نثار ؛ تراويد اش زده پوپنک و بيمار مغز از که چه وھر داشت خطاب پاکستان عامل ، زد »داعش«و

  :است کرده سپری ،پاکستان استخبارات وشآغ در را روزگارانی که است رفته يادش

 رھروان و منسوبين و )جاويد ٔشعله-افغانستان نوين دمکراسی جنبش( وفادار وھواداران رھروان که آنانی !توجه قابل(

 اين ،ديوانه باقی به مشھور ،»سمندر باقی«حتمی و جدی طوری به و بايد ،باشند می روسی ضد انقالبی و ملی جنبش

 ميمونبازی و زبانی چرب ،ونيرنگ چال فريب و بشمارند مردود را امپرياليسم و ارتجاع نوکر و يهفروما جاسوس

 بدانند اند شده تبديل حيثيت از عاری و شرف از عاری ٔديوانه اين گوی بلی به ناآگاھانه که آن ھر .نخورند را ھايش
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 چک ،کثيف استخباراتی و پليد ،وامانده ٔديوانه برای آگاھانه که آنانی .دارند قرار وطنفروش جاسوس يک خدمت در که

 اين مورد در عنقريب.اند خزيده چپ لباس در که اند)خاد( جاسوسان وشبھه شک بدون ،کشند می ھورا و زنند می چک

 ضبط يک و سياسی بازنگر يک پتاق و الف بيائيد ).نوشت خواھم تفصيل به جو واستفاده عنصر سست شخصيت بی

 باز فلوته اين حماقت بر کمی و بنگريم ترسد می ،دراز ٔشاشه و پياز شرشر از که را ،ک-و-ز-و-گ احواالتی

 :بخنديم

 طالبان و داعشيان و پاکستان رنگارنگ طرفداران که گذرد نمی قيصار در جنگ اول خط به ما سفر از ھفته يک ھنوز"

 لشکر ميدان رانيز مجازی دنيای شان ليغاتیتب سطح ميخواھنددر و اند داده ھم دسته ب دست ھمه گوناگون اشکال به

 بيرون شانۀ چنت از ، اند گرفته ياد ناسزا ھرچه .نمايند خدمتی خوش آی آس - آی برای و سازند وداعش طالب کشی

 ۀھم برابر در من .تازند می دوستم به وراست " چپ " از ھمه اينھا تر مھم ھمه از .نمايند می پرتاب رويمه ب و کشيده

 پيش از پاسداری و مدرنۀ جامع برای جنگ.دارم و قرارداشتم وسطی قرون پاسداران و ومرتجعين انديشان تاريک

  "دارد جريان شدت به مدرن

  !!کند می پرانک پخته ، آمده الف سر »قل چلفس« ،نگريد که بگی

  ؟"دارد جريان شدت به مدرن پيش از پاسداری و مدرن ۀجامع برای جنگ"

  دارد؟ نجريا کجا در جنگ اين

 خواھر و زن بر تجاوز با را شان متمدن و بودن مدرنيزه ،کابل ھای جنگی سگ در ،ھايش جمع گليم و »دوستم« مگر

  نرسانيد؟ اثبات به ات باکره

  الخمر؟ دايم و خمار ،پفوک ،»دوستم« و ديوانه باقی بدست آن رھبری و ،مدرن پيش و مدرن ،نگج

 ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھه 

 شک بدون ، اش خارجی باداران ھمکاری با اما و تواند نمی دفاع ناموسش از تنھائی به ،»دوستم« ،جمع يمگل ،سياه زاغ

 می تجاوز دوشيزگان عصمت و حرمت بر و دزدد می ، کند می تخريب ،کشد می ،اندازد می راه به کشی نسل ، وشبھه

 .کند

 ،کندھار و ھرات مردم قتلعام و شوروی امپرياليسم سيالسو به وابسته رژيم حاکميت زمان در ،»دوستم« ٔخاينانه ٔحمله

 باالحصار در ،وحشيانه القلبی قسی با،ھا پشتون کشی نسل ،کابلستان ميالدی ١٩٩۶-١٩٩٢ھای سال ھای جنگی سگ

 زاغ عکسه ب اما و شود نمی فراموش زودی اين به تاريخ و مردم خاطرات لوح از.....و »ليلی دشت«و »شريف مزار«

 فرض گويد؛ می دروغ تاريخ ٔپيشگاه در و سازد می رھا متعفن ھای باد،است کشته الف را ، »ديوانه باقی« ،چلفس

 يا را پاکستانی جنراالن و داعش و طالبجی از افرادی و رزميده داعش و طالبجی عليه جبھه مقدم ِخط در ،ديوانه مثال

 چنان ھم و شدگان کشته ھائی ويدئو و ھا عکس که خواھيم یم ،لولو ... ديوانه از ما .است گرفته اسارت به يا و کشته

 ھندو« ِولگرد و ديدو ھای سگ ،دروغگو اجداد و جد و پدر ارواح در آن غير در و بدھد نشان مردم برای را اسيران

 پاسداران و مرتجعين ، انديشان تاريک ،سياسی فواحش و روسپيان نسل شما که سازد می ثابت اين و بشاشد ،»گذر

 سر باز پيشانی با که باشد می داوود -ظاھر دوران ھای احواالتی ضبط از ،»سمندر« عبدالباقی باشيد می ،وسطی قرون

 منصب صاحب حيث من بل است نموده وظيفه یايفا گر شکنجه حيث به تنھاه ن ،نھاد »خاد -کام -اکسا« آستان به

 ، کشورش ملی عليای منافع عليه و مردم ضد هب ،سيهرو امپرياليسم سوسيال ومنافع کودتا رژيم خدمت در ،نظامی

  .است گشته ملی خيانت مصدر

 تعظيم ِسر. است بوده برقرار ھا گذشته از بلکه نشده برقرار شبه يک ،»دوستم«و ديوانه باقی مابين فی دوستی و رابطه

 زدگيی شگفت کدام ،رستانوطنپ و انقالبيون برای ،»دوستم« برای حدش از بيش مداحی و »ديوانه باقی« کردن خم
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 جاسوسی و برداری بقچه و سرخمی به بازه حق جنس بد اين ِعمر زيرا نيست ٔهمنتظر غير عمل يک يا و نيآورده باره ب

  .است گشته سپری آن و اين برای

 به و دهش ،»اليزابت ملکه« ٔدرگاه ملنگ و قلندر که ،»سمندر« م-ه ،ديوانه باقی آموزگار و مربی ، مرشد از من سؤال

  :که است اين باشد می مشغول ،پروردگارش پرستش و نيايش

 ، مسلک بی پيرو ،وفادار ِشاگرد ارتباطات مورد در ،ديوانه »سمندر باقی« آغای شير ،مسلکی سنتريست شما جناب

 وزتجا از بعد ، افتيدن ربانی- مسعود پاھای به ،»دوستم« با ،تان ی»امال«ِميراث ميراثخوار و مترسک لولو،

 گوئی جفنگ و الطائل ،دفاع وزارت ٔمطبعه در تان ٔدانه در و نازدانه ٔديوانه نمودن خدمت و کردن کار ھا امپرياليست

 ماتم ،مسعود - ربانی ھای وطنفروشی و آدمکشی ،دزدی ،جنايات ،ھا خيانت از کردن دفاع ،»پرس کابل«در ھايش

 جريان و مردم برای جوابی چه ......و »پوالديان جليل«، اديستخ ستمی با وی نزديک پيوند ،ربانی شدن مردار گرفتن

  داريد؟،انقالبی جنبش و ئی شعله

 آموخته را ،پشتون ھای خلق با ضديت درس ، طلب قدرت و پسند شھرت،کالنکار مرشد از ،وفادار ِشاگرد که متيقنم

 گفت می اش ديوانه بردار بقچه برای دباي بود نمی راسيست ،بودن سنتريست پھلوی در ،مرشد اگر آن غير در و است

 منافع محافظان تا اند شده گذاری نطفه امپرياليسم توسط که اند شومی و سياه ھای پديده دو ھر ھا وطالبجی ھا جھادی که

  !باشد می جنايتکاران حساب از جدا ھا خلق حساب و باشند افغانستان در آنان

 ھای خلق ، ھا امپرياليست با تبانی در و ھمدست ،گلبدين و طالبان که کرد می زمزمه اش ديوانه گوش در بايد ،مرشد

 با يا و بمبارد را ھا پشتون عروسی و خوشی محافل آنان حتا ، کنند می و اند کرده کشی نسل و سالخی را ،پشتون

 پدر او که گفت می و شد می قھر ،مانندش گوساله شاگرد یباال بايد مرشد.اند کشانيده خون و خاک به انتحاری حرکات

 ًاقال ،مساز لوخج شرمنده اين از بيشتر را من ،بريدی خلق ِنزد را ام بينی ، بسمدانی و فالن او ، ناموس بی لعنت

 .نما تقبيح ًظاھرا و کن ياد ،پشتون وبرنای پير مقابل در ھا امپرياليست ھای وحشيگری و جنايات از ،تاکتيکی

 و داعش -ھا طالبجی - ھا جھادی ،که دانند می نيز کودکان حتی ،که کرد می متفھي وفادارش شاگرد برای بايد ،مرشد

 .....و طالبجی - غلبدين ھمين فردا و است امريکائی ٔپروژه ، غرب از شده آورده ِناموس بی و دزد ھای تکنوکرات

  .شوند می ساخته شريک ،حکومتی و دولتی قدرت در ،امريکا توسط

 با روزی آن غير در و ،نداريم ھم ای گله وی از و کند نمی فرقی ،است شده کور و کر و است گنگ و الل اگر ،مرشد

  !شد خواھد مقابل ،مردم تف و خشم

 و ستيزانه نژاد ھای عقده آلود زھر جوشان چشمۀ از شما .است خشکيده ،»سمندر« م-ه شما »سياسی « شخصيت ريشۀ

 عجين تان وسکتاريسم راسيزم با حاال و سنتريستی ،يونيستیرويز سياسی ھای آموزه با و خوريد می آب تان طبقاتی

  .است شده

 خم سر امپرياليسم آستان به باالخره ،)خاد(و روسھا به تسليمی از بعد ،سامائی طلبان تسليم و لومپنان ،طلبان انقياد

 ھا پرچمی ،ھا ستمی -ھا جمعيتی ديگر و گلبدينی کلکانی داوود -الماس حاجی- ربانی-مسعود نجس پاھای به و نمودند

 می ،)کش کش اور( را ،»ديوانه باقی« ،شرمی بی کمال در ؛ سياسی ھای فاحشه اين.نمودند سجده ھا نظاری وشورای

 اکت چنان ھم و بريزد خشک ھيزم و بزند دامن...و قومی تعصبات و زبانی مسايل آتش بر و بگيرد پاچه بيشتر تا کنند

 و کنند می تشويق را ،ديوانه باقی ،که اند طلبان انقياد ھمين ،»فيسبوک«مجازی صفحات در.کند ،پاکستانی ضد ھای

 ، که سازم می نشان خاطر ،سامائی طلبان تسليم و لومپنان ،طلبان انقياد برای.زنند می کف و گويند می واه واه برايش

 و )خاد( ھمکاری با وی.گرديد جاخرا،)ساما( از ،روسھا و مزدور دولت به ،)ساما( از بخشی تسليمی از بعد رھبرتان

 اين حاال . کرد می فعاليت و تبليغ روسھا و پوشالی دولت منافع برای که ساخت را سازمانکی يک ھا خاديست ھمراھی
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 با ،انجوئی و حکومتی ،دولتی سامای انحالل از بعد ،طبقاتی و ملی طلبان تسليم رئيس و وامانده ، طلب انقياد فرد

 و ھا پادو يا و خودش يا روز ھر و است ساخته سياه را ،»فيسبوک« صفحات ،ھايش زدن پتاق و گوئی گزافه ،الفيدن

 دو يا و يک ، سواد بی نفر دو و يک تنھا که دھند می قرار خواندن معرض در را ش»زندان خاطرات« ،ھايش چوکره

 در و کنند می آخ و وای و وش رايشب ،رو دنباله و شخصيت بی جمبوره و مداری تا چھار يا و سه و لوده روشنفکر تا

  !!است آور خنده نھايت که نالند می و الفند می ناآگاھانه وصفش

 برای را قضاوت چنان ھم و گذاشته خواندن معرض در ،خودش قلم به را، »رنجھای مقدس« از سطری چند ذيل در

  :سپارم می خوانندگان

 يوسف  .گذشتم می مزار شھر در طالب ابی بن علی به وبمنس )روضه( آرامگاه ِکنار جادۀ از .بود ١٣٧٣ سال "«

 .شد پياده بايسکل از . کردم صدا را او  .گذرد می کنارم از بايسکل بر سوار که ديدم را دوم ِبالک ندانیقوم افسر

  :گفتم  .گرفتيم بغل در را ھمديگر .شناخت مرا آسانی به

  "خواھی؟ می شيرينی چه که بگو ، است جايش ِسر بودم کرده که ای وعده "

  اول – ر -ن.است شيرينی خودش بينم می آزاد را تو ھمينکه ":گفت و خنديد

  "» "١٣٩٣ ميزان نھم / ٢٠١۴ اکتوبر

 شده بارگاه و آرگاه و دالر ھزاران صاحب ، امپرياليسم نرم و گرم آغوش از ،کامل مصونيت با وطنفروشان و خاينان

 تخريبی ھای فعاليت ،شان ھای ثروت حفظ و خود بقای و تجاوز بقای رخاطه ب آرامش و آسايش کمال در و اند

 اگر که بدانند خاينان .دھند نجات مردم ٔمحکمه از را خود و نمايند تقسيم را افغانستان شود اگر تا دارند ناجوانمردانه

 منوال بدين حال اما و گردد می محسوس عقابان و شيران نبود تاريخیۀ برھ اين در و است شده شغالی ميدان امروز

 مرداب به و روبيده وعقابان شيران ميھن از را وخاشاک خس و استخ خواھند بپا افغانستان مردم و ماند نمی باقی

  .نمود خواھند حواله تاريخ

 ناموسی بی جواب ،مان ۀديد درد و کشيده حرمان خلق پيشگاه در که بدانند بايد مزدورش ھای قالده ھم و »ديوانه باقی«

 .پرداخت خواھند را شان ایھ

 


