
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  ترازو وبی وزن شاعربی ھستی عثمان سيدموسی

 ٢٠١٦ اگست ٠٩
  

 بيند می خواب کورکنجاره گاو مانند کابل دولت
 شھيدان چوک او نام نھادن     جوانان قتلگاه شد دھمزنگ

 ھزاران نام دــيادگارمان به      افغان قوم ھر آنجاکشتند هب

 )ھستی(

 شريده زبان خر مانند کابل دولت نبلندگويا که سالھاست را تاريخ ۀزد نام بد و قاتل مفعول بايک کابل دولت صلح آوازۀ

 .نندبترسا حکمتيار يعنی خود فاشيستیۀ ديوان سگ ازآمدنرا  افغانستان ھای مليت تا زنند جارمی

 حزب با صلح بحث کنند خواھی وآزادی کنند بلند سر افغانستان ۀشد سرکوب ھای مليت که ھروقت شده ثابت اين

 .شود می باال الدين گلب اسالمی

 روی پيش در امريکا ۀجروزيرخا "کيریجان " بخشش خاطرکرسیه وب ندارد اسالمی حزب از خوشی دل  ھمعبدهللا

 .کند خودبادمی لبان ازکنج وآب زند می دمبک زھرخورده پاپی مانند غنی

 تأوجر کند می خارج عقب از باد زده گرگ هروبا مانند کنيد بسته الدين گلب دردل شيرھم دل که جااست دراين الؤس

 او نکرد چم و اوخم برابر در مسعود مگراحمدشاه ،اوندادند به صدارت مگرمجاھدين ندارد شيران برخاک ماندن قدم

  .است خايف ھميشه وخاين است اوخاين که خاطریه ب وندارد تنداش آمدن تأجر

 معلم نعمان درليسه که" ړکاک هللا نبی" شيبير" کش فريد "نيامد خودش، اوبخشيدند به صدارت خليفه ۀازکيس که زمانی

از  الدين گلب. بود پروان نعمان ۀمديرليس زمانی بودوشکورخان کوھستانی پسرمديرشکورخان فريد.  را فرستادبود رسم

 خران ماچه دنباله مادرب بی ۀمانندگوسال کردخودش راروان کوھستانی پسرشکورخان "کش فريد" خود جایه بترس 

 . رفت آی اس آی

 مسعود احمدشاه باشدن  شاخ به شاخ وقت در که را خود جنگی زمالو تمام آی اس دستورآی به نبودکه الدين گلب اين

 کابل ويرانی زن دوشاخ اين وحاصل کشاندند وخون خاک به جوان و کودک کابل را ، مرد، پير زن سالحھا ھمان توسط

را  جنايکارتاريخ اين جنايات افغانستان ھای مليت يا تاريخ آيا. شد کابل گناه بی وچھارھزارانسان شصت شدن کشته و

 خواھدن نادرکورفراموش با را اين تاريخ کند موشافر افغانستان ھای مليترا  خان اگراميرعبدالرحمن کند؟ می فراموش

 زد وليتؤمس درميدان سنجيده قدم بايد خواھد نمی شوخی تاريخ که کرده ثابت تجربه ولی کرد
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 الدين گلب که است جا دراين مطلب حرو و بيايد کابله ب شديد امنيتی ترتيبات زيريک آی اس وآی امريکا موافقه به شايد

 است موجود امکان اين ولی ندارد ثيرأت ومنطقه افغانستان صلح به آن ونيامدن آمدنه شد تبديل تفاله يک به که شده سالھا

 مردم ندارد امکان شرايط به نظر ھم اين که کاربگيرد  ویاز افغانستان ھای ديگرمليت درسرکوبی کابل دولت که

 . نيست تانافغانس ھای مليت قبول مورد اجنبیۀ نشاند دست وحاکميت نيست ديروز ديگرمردم افغانستان

 عدالت بدون. نداردی جا افغانستان ھای مليت دربين واقليت اکثريت حرف دادکه نشان کالکترونيۀ تذکر سروصدای

 . حاضر نيست انسان درجه دوم باشدديگر افغانستان مليت ھيچ تاومساوبرقراری 

 وستون زدند می نفاق دف کابل درارگ افغانستان مليت يک خاينين طرف از که دوم درجه و اول درجه شھروند نامه ب

 تاريخی جنبش يک که "یئروشنا جنبش" توسط بودند کرده بنا خود غلط سياست سقف خاطرنگھدای به که  ای پوده

 لرزيد درلندن انگليس ھای پای که شد ويرانچنان  است مردمی

 پيرھزاره وگرگان شد رهھزا قوم فروش وطن وسران ارگ فاشيت اندازان تفرقه بردھن محکم مشت "روشنايی جنبش"

  بردارند فروشی ونسل سازش از دست ديگر تا داد تاريخی درس را ھزاره خاين ورھبران

 مجاھدين خاين سران ،خلق دموکراتيک حزب که طوری ھمان آيند می سرعقل فروشان وطن و مزدوران اين وقت چه

 پند "کرزی"از چرا خائنين اين شدند تبديل دستگی چند وامروزبه شدند تبديل تفاله به طالب سران، وھشتگانه ھفتگانه

 به ھم بردوامريکا می رنج خود ۀگذشت واز اندازد می دھن ھرطرف شده تبديل ديوانه سگ يک امروزبه که گيرند؟ نمی

 باز که عاقل کند کاری چرا .شناسد می سياسی ابليس صفته ب اورا ھم کابل دولت و گيرند نمی تحويل اورا ايرانھا ۀگفت

 شتر مگر بدھدرا  چين مرادخوشه خدا تا شود وباران شود باد ھستند تظرمن که زده باران کفتارھای وحاال؟ پشيمانی آيد

 ست،ل محا اين ببرند ديگرسود فروش وطن خاينين شده امروزآگاه که ازنسلی که ببيندرا  خود زيردم چاک ماده

 .خيال و جنونست

 در زياد داليل با تا بياورم نوشته دراين تاريخی طنزی ھای وازمثال بکشم نجوال به بزنم زين تاريخ اسپ خواستم می

 خود لرزن انگشتان از ساخته خشک مرا قلم لب ومريضی ناتوانی. بچکانم روشنگری آب قلم اين دگاننخوان خر گوش

 مرا کشتزارامروز اصلح بعدی نسلھایتا  توانم نمی پاشيده گشتزارکاغذ بروی خود ھای داشته تخم چرا که برم می رنج

 .بشناسند، اند کرده سجده اجنبی جاسوسی درمحراب که  را شانان پدر انودشمن بردارند فردا

 

 


