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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  آزاد ل،

 ٢٠١۶ جون ٢۴
 

 راويان عجمی؟؟
 آنچـــه من گم کرده ام نا يافتن گم کرده ام    موج دريا در کنارم از تک و پويم مپرس

 

 غيابت طوالنی خود  به نسبت"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"تال وزين د پوربا عرض معذرت خدمت خوانندکان ارجمن

مت ھستم ، در شته و در خدينک دو باره بر گيضی و چند سفر کوتاه نتوانستم درد دلی با آنھا داشته باشم اکه ناشی از مر

ه نوشته ھای جالبی بر خوردم که   و بگرانمايه نمودهتال ۀ نشرات پورلين فرصتی که برايم ميسر شد شروع به مطالعاو

  .ی قلمی خود بنويسمچيزی در حد توانائبايد به نوبه مکثی نموده و با باز خوانی مکرر 

 زير عنوان "معروفی"آقای رامی و استاد سخن دپلوم انجنير ائی از دانشمند گنوشته ای پر محتو يکی ازآن نوشته ھا

ذاشته و محبت بی پايان گبنده منت   بر، نوشته ھای قبلی منۀش از بدنرفتن پر نوازکه با چندک گ" زن بيچاره نيست"

 از یتوانم يعنی در حد  من نمی،ان  مطالعه نمودمتال آزادگين پورا در،را بی آاليشانه و کريمانه نثارم ساخته اند شان

واری شان باشد  اين بزرگو شکران در مقابلر احساس ی که بيانگدانش و فھم ادبی قرار ندارم تا با کلمات ويا جمالت

واری استاد و  نويسم بزرگ فقط می،چيزی بنويسم تا بتواند آنچه از خواندن آن چند جمله احساس نمودم تبارز دھد

 !!تواند قابل مقايسه باشد  نمی!!،کوچکی من

با شھامت بی نظير در که  "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "ان  پور تال عزيزم يعنی پورتال آزادگانگردانندگمن به  تمام 

دھند احترام بيحد قايل بوده اما   پذير به کار شان ادامه میراستای روشنگری توده ھای زحمت کش به شکل خستگی نا

اه خاص خود آموخته ام جايگ ادبی و فرھنکی که از ايشان تا حال  خيلی ھا ،حيث يک شخصيت علمی  استاد معظم  من

 توجه شان به دان نموده  نھايت لطفی بر اين ھيچم نظر،واری يک دانشمندشان با بزرگ که جناب شان را دارند و اين

 ردان بوده استشاگ

 در نوشته ھايم آورده ام ً زن آنچه را که من قبال"بيچاره بودن"ردد ميل دارم به ارتباط بنده تلقی نگستاخی اکر به گ! اما 

، تسلط يرات منفی دعا و اوراد خوانی نوکران شيوخ عربیثأ ت،داشتم از زن و محيط ماحولش برکه تصور و واين

 .ھنک مرد ساالری چه بوده و است در آينده يک کمی روشنی خواھم انداختفر

 دانم که ھميشه مورد  من خود را به سر زمينی متعلق می،برويم روی فعاليت ھای عجمی عرب شده نظری اندازيم

ف ادعای تعداد زيادی از ھموطنان شريف و عده ای کثيری از الخفته و گران قرار تجاوزات گوناگون بيگانگ
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ی زحمتکش در ھيچ شرايطی ھوای ز آزاد نبوده وتوده ھام آن ھرگاين سر زمين و مرد! روشنفکران ھموطن 

روھی يک ، ھر سازمانی و يا ھر گھرحزبی،  حال ھر کسی،وار آزادی را به مفھوم خاص آن استشمام ننموده اندخوشگ

ز رگ اما به باور من اين کشور و اين مردم ھ، شان بدانند» آزادیۀدور«نی را شايد روی ملحوظات خاص زمامقطع 

 .آزاد نبوده و نيستند

دانيده شده اند گرين سر زمين قدرت مند بوده و يا ا و حاکم سياسی در رئيس جمھوراسالمی و غير اسالمی،شاهھر چه 

 طبقات خاص ،ا ھم منافع طبقاتی و اشرافی خود نموده و به منافع کشور ھا استعمار و ي،ی از اجانبۀ آنھا نمايندگھم

 ھمه رمندان و مداحان شان ب،  زور توده ھای محروم اين کشور نبوده اندۀ مظھر اراد نموده،داخلی و يا خارجی عمل

 .ذاشته اندگ شرف و عزت حتی نواميس ملی اين ملت پا ، ھستی ،چيز

  از طرف مردم انتخاب نشده بلکه ھمه يا خود شان به زور سر نيزه خود را رئيس  درين کشوریھيچ رئيس جمھور

، محافظه و تا حد توان بر مردم تحميل، بآنھا را به اين کرسی نصجمھور اعالن نموده و يا ھم باداران بين المللی شان 

 .ھداشته شده انددر قدرت نگ

 ،ھبیپيشوايان دينی ومداحان مذ!! مھورسای جؤچه ر! شاھانچه ،  آنھا تا امروز طرفداران خاص خود را دارندۀھم

 سعی داشته اند حاء از انحویدار بی مايه و ناشناخته ھم به نواخر چند تفنگفيوداالن محلی و حتی درين ا، رھبران قومی 

که منحصر  یيو شرفباختگبختانه طرفداران آنھا با بيشرمی خاص و ھميشه در صدر جامعه باشند و بددر قدرت مانده 

 کار کرد  ھای زمان قدرت و چپاول آنھا به ۀ ھموين اقليت محدود و اشرافی ابه خود شان است ھنوز ھم  در دفاع از 

 .خيزند دفاع بر می

 بدون در نظر داشت کار ، که با تمام  زور مندانیتجع مر پله بين و،در ين ميان مھمتراز ھمه قشر مفت خور !! اما 

مت مت بيگانگان ھميشه و ھميشه در خد ماھيت طبقاتی دولت ھا و بودن آنھا در خد،نافع ملی کرد ھای منفی و ضد م

 طالب و ، چلی، مال، يا به اصطالح عاميانه مولوی،حانیھمين قشر رو حاکمه قرار داشته اند ۀمند و طبقور زۀطايف

 راوی ، انجنير اسالمی،کتر اسالمی  دا،فيسور اسالمی، پرو حجت االسالم،درين اواخر ھمان ھا با اسمای آيت هللا

 اسالمی ظاھر شده اند                       ...معلم اسالمی و ، ملنک اسالمی،  مداح اسالمی، بوت پاک اسالمی، کمپودر اسالمی ،اسالمی

درت حاکمه بوده  ادوار تاريخ منحيث طفيلی ھای جامعه در خدمت ارباب و قۀاين  قشر بی خاصيت و بی مروت در ھم

ذشته ھای  طور مثال به گ،دھند يان يکسان قرار داده و میگو زور ۀمت ھمگويان در خدو ھمان آيات قرآن را مقدس 

مال  ، ربانی، صبغت هللا،نجيب ،ببرک  ، امين، ترکی شاه، داوود شاه، ظاھر شاه، در زمان نادر شاه،دور نمی رويم

  مال ھا ھمان آيات قرانی را يکسان قرائت و مردم را به تابعيت به آنھا میھمين!! و آخرين ھم غنی کرزی ،عمر کور

 ؟!!!!خواندند 

توانم اين قشر مفت خور را که خود عالم ھم  حال ھر کدام اينھا يک بحث جدا کانه ای الزم دارد و شرافتمندانه نمی 

 هللا و در ھيچ ۀ عرب باشند تا بندۀ ميل دارند بندفت که اينھا بيشترگتوان   و به يقين ھم می،دانند چيزی ھم نمی ،نيستند

بی  ،اه من اينھا يکی از بی مايه ترينچون از ديدگھم نيستند فراموش کنم به مباحثه رودر روی مورد دينی ھم حاضر 

 خصلت ترين و پست ترين موجودات زنده بوده و پايه ھای محکم تداوم استعمار جھانی بر شانه ھای کثيف آنھا استوار

انه ھا ن بيگکانھا و يا تير آورا و اينھا يکی از ار،است و رول مھم دربر قراری سيستم استثمار فرد از فرد دارند

 ؟ )ان زنً بيچاره ساختن تمام مردم مخصوصاھستند برای ن و قدرت مندان اومتجاوز

گفته و ھدايت داده است ايمان داشته و يعنی به آنچه اسالم   !ر اين مال ھای ما مسلمان باشند  به معنی واقعی آنحال اگ

 اينھا راوی شيخکان ، اينھا مسلمان نيستند ،واھد نمود خمند باشند؟  با آنھا مشکل کمتر بوده ولحن صحبت فرق باور
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؟ تمام نوشته ھای رقاص ھای اعراب را بخوانيد ھمه اش !يند گو اينھا در مغز خود چيزی ندارند که ب،ستند ھعرب 

 اينھا ھميشه در ، اينھا مرد ميدان و با شھا مت  نيستند ،تعجب آور است!!!  فالن شيخ ابن فالن شيخ روايت است از

 از خود يای رازیزکرکه مثل !!  درک و احساسی،داشتند ر اينھا حد اقل شعور می اگ،ران نفس کشيده اندديگ ۀساي

آنوقت طرز  ؟!فتۀ خود گ روايات عربی چيزی از کليند و ما افتخار کنيم که اينک يک انسانی پيدا شد جدا ازگوچيزی ب

بعد اين !!  پشت روايت از شيوخ عربی !!  اما اينھا ھمه اش روايت،کرد  صحبت و شکل بر خورد با اينھا فرق می

روايت کدام عالم دين ؟؟ شما عالم !!  آغا جان؟؟!!»عالم دين«يند  گوپلوسی به اعراب به خود میھمه روايات و چا

  شما ھم مغزی است ؟؟ۀ تا ما بدانيم در کلبگوئيد بی مغز خود ۀر عالم دين ھستيد يک چيزی از کله عالم دين؟ اگھستيد ن

دانم که  صد ھا ھزار فرزند جانباخته در راه آزادی انسان از قيد استعمار و  بوط به  سر زمينی میمن خود رامر

ه ھا پای اين قشر مفت خور و دعا  و تحميق تود،انی ساختن ھا زند،استثمار فرد از فرد داشته و در اکثراين کشتار ھا

  .وی عرب در ميان بوده استگ

نبانيده و حکم کشتن و  استعمار در داخل و تعدادی ھم با استشمام ھوای غربی کله جۀک ھای ما با استفاده از پشتوانمالگ

خواھان ) دولت ع و غ(جمھوری اسالمی شان ت  صادر نموده و به باور آنھا از حکومًر انديشان را  قبالگردڼ زدن دگ

ری ھمين قماش در نقاط ديگتعدادی ھم از  )ان نشر شده استدر ھمين پورتال آزادگ( شان ۀتطبيق اين اصل شده و نوشت

 مبارزه و يک جنبش ،پيشرفت ،اھیکشتن و اعدام چند نفر جلوآگتوان با  ر می  مگکه ينااين فتوا را داده اند اما غافل از

 فت ؟؟گرردمی و سر تاسری را م

ی بوسی اعراب جلو بروند ز متوجه نشده اند که آنھا ھر قدر ھم در پاء ھرگاين راويان عجمی ما ھمه در کل بدون استثنا

 ھمين دليلی است که اين ،و !! اند و مسلمان درجه دوم ) عجم(سی دارند ھميشه به نظر اعراب  ھنوز ھم و چاپلو

 ؟!!را  اطاعت از اعراب دارند تا اطاعت هللا شانراويان سعی بيشتر در 

اينھا برای مردم ھميشه هللا پرستی را فشرده و مدغم شده با عرب پرستی : مثالھای ساده ای درين باره موجود است مثال 

را قابل  به اقوال شيوخ عرب پابند و اوامر شان) عرب پرست باشد(خدا پرست کسی است که  يعنی  ،کنند تبليغ می

معيار شناختن افغان خوب آنست که شوروی را ( ت  می گفببرک که ی مثل، و مطابق دساتير شان عمل دارند ءاجرا

ذاشته و ھدايت ۀ نوکران تاريخی استعمار گاين غالمک ھای عربی قدم  جلو تر از ھم)  مفھومنقل به(احترام داشته باشد 

و اعراب بگذارند و اينھا برای خدمت گذاری بيشتر به  بنده هللا را به اساس اسالم بايد دھند که بايد اسم ھای شان می

 .دھند ی به اعراب را در رديف اول قرار میاعراب، بندگ

االت شان ھم به ارتباط ؤھمين رقاصان با کسانی که اسمای پارسی و غير عربی داشته باشند صحبت نکرده و به س 

 و ھر ١۶ آم ،سی آی ای ، آی اس آیۀند دست ھر نمايندااضردھند ؟؟ اما ح  دين و عرب پرستی جواب نمی،اسالم

 ؟؟؟!!سند  امتياز مادی و معنوی تا بازو ببوقی و غربی غير مسلمان را برای کسب يکشر

 سر ، قصاص،ی سنکسار که به نقل از شيخک ھای عرب  فتواتعجب آور اينست که اين سک ھای ھار شيخک ھا 

 ھا  را برای مردم ی دارند اين فتواھای بدون ريش که در غرب زندگعدادی ازين مال کنند و ت  را صادر می...و ،بريدن 

کنند و خود شان در کشور ھای غربی با مراعات  ھداشته شده از دانش و علم در کشور ما صادر میمحروم و دور نگ

اين !!  ست باالی چشمت ابرو ايند گوتوانند برای زن و فاميل خود ب نمودن قوانين أنھا و  تساوی حقوق زن و مرد  نمی

فتار شيخک ھای عربی که خود شان ھر روز در ميخانه ھای امريکا و ارو پا مشغول عياشی اند فتوا ھا کاپی شده از گ

ورنه خانم ھا و دختران اين غالمان شيخکان  از تمام حقوق بشری ! شود  بوده و به مملکت  خونچکان ما صادر می

  ار اند ؟؟؟ ؟؟ بر خورد!!مساوی غربی 
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 ھدايت به رفتن بھشت کنند اما خود ً و جبراًقھرا ران را خواھند ديگاين غالمان شيخک ھا با تبليغات مسموم کننده می

 . ؟ و به آن بھشت خيالی توجھی ندارند،شان ھمين دنيا را برای خود بھشت ساخته اند 

ه  بًسی نشانده شد و به تمام  مردم دنيا مخصوصا کربه" جان کری"وسط موالنا رئيس جمھوری نامنھاد افغانستان که ت 

مين مغز متفکر دنيا است؟؟ چندين  خاين درجه اول به منافع ملی دوغنیرديد که آقای مردم خوشباور ما چنين تبليغات گ

: ت فره در يکی از سخنرانی ھايش گ باالخ، يک پشتاره تصديق دارد  ... ماستری و پرو فيسوری و،شھادتنامه و دکترا

 حسين نواسه خدا؟؟؟؟؟؟؟:ضرت سعدی عليه السالم، و در ديکری ح

 که به "ھاشميان"فيلسوف ۀ زيادتر از شھادتنامه به نام خرری در ھمين حدود و يا شايد ھم با داشتن پشتارحيوان ديگ

د  خودش ساز می) دری/فرھنک فارسی(؟ قاموس داده است) استاد  ادب دری ( چميان لقب  کرد به پرپشت حمل می

 بوده  در دفاع از مسلمانی تا ،يد گوھنتون ھم می استاد پو،کند فيسور ھم خود را قلمداد میبوده و پرومال عمر  بوس یپا

!!  اما خودش،)بی ادبی معاف( ھای من تنبان خود را پاره کرد  يکی از نوشتهدی پيش رفت که با خواندن چند سطرح

  ؟؟؟؟ ) ا بنويسداد ندارد بخواند و يي شھادت را ۀکلم(

توان  فيسور ما چنان؟؟ میيس جمھور چنين با دانش  است وپروحال ما و شما در چنين شرايطی زندکی داريم که رئ

 . فھم و شعور اين قشر مال ھا و راويان را فھميد،سطح دانش 

 ،مداحان ،ان بوزينه گ،مقلدان ،عرب پرستان ، بشقاب چينان،راپور چيان ،بوت پا کان ، چپن برداران،صحبت پيرامون 

 خالصه تمام قشر اضافی جامعه زياد است که البته در شرايط مقتضی بر آن روشنی انداخته خواھد ... و ،مفت خوران

 شد

 

 

 

 

 

 
 


