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 عصر ستايش از خاينان
   بايد مجسمه ساخت"شاه شجاع"به 

 پرستی و خاين ستايشی در فرھنگ سياسی  پرچمی در صحنۀ سياسی افغانستان، قھرمان–با ورود مزدوران خلقی 

اين گروه ھای  .  افغانستان رايج شد که با تشريف آوری گروه ھای جھادی  ساخت پاکستان و ايران به اوج خود رسيد

تقرر يک و يا چند داکتر و تحصيل يافتۀ بی خاصيت، ماھيت نظام اوباش کنونی .  حال حاکم افغانستان اند،ضد ملی

 اشغال کشور و نصب افراد و گروه ھای وابسته به اجانب، تنور هبر مبنای شرايط سه دھ. غيير نمی دھدافغانستان را ت

قوم پرستی و نژاد ستائی  بيش از گذشته داغ تر گرديده و به موازات آن روی عقده ھای حقارت و حسادت، خاين 

 گذرد، به ستايش از يک و يا دو خاين که می ھر روزی. پرستی به يک فرھنگ اصلی  مزدوان اجنبی مبدل گشته است

اکنون . گردد شود و خاکسپاری دوباره مطرح می نو مربوط به طوايف و فرقه ھای نژادی، قومی  ومذھبی  افزوده می

خاين بودن و فساد پيشه بودن نه تنھا در افغانستان جرم شناخته نمی شود، بلکه سبب افتخار و عزت پيروان خاينان می 

اگر . ليسم با موفقيت جوالن فکری ما را در دست دارد و ما را به سوی بربادی ابدی رھبری  می کندامپريا. گردد

  . خاينان خواھد شدۀ سدوزائی  تاج سر ھم"شاه شجاع"جريان امور بدين نحو پيش رود، دير نخواھد بود که 

ان مرتکب شدم که ھنوز ھم ملعون من چه گناه بزرگتر از ساير خاين"کشد که   سدوزائی ار قبر ندا می"شاه شجاع"

خيانت ھای  تره کی، امين و نجيب پشتون، کمتر از مسعود، ربانی : خيانت من به ميھن به مراتب  کمتر از. م ھستتاريخ

و اسماعيل تاجيک، کمتر از خليلی، محقق و مزاری ھزاره، کمتر از دوستم ازبک، کمتر از سياف و گلبدين و خالص 

 آبده ساخته "مسعود"که برای  ًواقعا وقتی". ارکمتر از مالعمر طالبی و کرزی غنی و عبدهللا استاخوانی و ھزار ھا ب

 ميشود، چرا ءگردد و مراسم خاکسپاری برای حبيب هللا کلکانی اجرا شود و ميدان ھوائی به نام کرزی مسما می می

.  خاينان به نيکی ياد گرددۀينان بايد از ھمدر عصر ستايش از خا.  سدوزائی ازين معامله گری مستثنی شود"شاه شجاع"

  .است" خيانت"ترجيح يک خاين بر خاين ديگر که ريشۀ نژادی ، قومی و مذھبی دارد، عين 

از ھر يک از عمال .  بودند٢٠بنياد گذاران قھرمان پرستی و خاين پروری، خلقيان و پرچميان فروخته شدۀ قرن 

 ۀکر" يک انسان استثنائی"شد که گويا آن فرد  ش با چنان شوکت و دبدبه ياد میسوسيال امپرياليسم شوروی تا زمان حيات

تره ". وجود خارجی نداشته است" رھبر"الکن به مجرد برگشت سياسی به چنان قعر فرورفت  که گويا آن . زمين است

 ميراث شوم  ھر يک بر حسب فرھنگ سياسی آن زمان به سرنوشت مشابه رسيدند، اما"کی ، امين، ببرک ونجيب
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بی حيائی آنقدر زياد شده . يافته است" تکامل"قھرمان پرستی ھای ضد ميھنی  اين تفاله ھای تاريخ تا ايندم باقی مانده و 

.  مراسم خاکسپاری دوباره انجام شود"حبيب هللا کلکانی" می خواھند  که برايش مانند "نجيب جالد"که اکنون پيروان 

 ھم خواستار اعادۀ شخصيت اين سه  قاتل ملت و خاين  به "ا،  امينی ھا و ببرکی ھاتره کی ھ"شايد روزی برسد که 

پيروان  .  ھم ستايش صورت نگيرد"تره کی و امين و ببرک"اگر خاين پرستی فرھنگ روز گشته، چرا از . ميھن گردند

  .ايند رھبر شان را روز شماری می نمۀ درکمين نشسته اند و مراسم خاکسپاری دوبار"مال عمر"

قدوم نا مبارک رھبران جھادی در سياست کشور که آگنده از خيانت و جنايت است، به ستايش از خاينان زنده و مرده 

ضديت ھای قومی و نژادی و مذھبی، چنان چشمان حاميان رھبران خيانت پيشه را . رسميت داد که تا اکنون تداوم دارد

دست آوردن متاعی به دور رھبران خاين حقله ه و فروخته شده برای بمبتذل " تعليم يافتگان"کور ساخته است که حتا 

شعرای فرصت طلب روحيۀ شعر خود را به سوی تعريف و توصيف از رھبران . زده و به ستايش آنھا  پرداخته اند

  .مفسد دور دادند

، يک "ربانی و مسعود"، يک عده از تاجيک ھا از "گلبدين و سياف و خالص" ما ديديم که يک عده از پشتون ھا از 

 و ديگر جانيان طايفۀ خويش حمايت "دوستم" از ازبک ھا از  ای و  عده"محقق و خليلی و مزاری"عده از ھزاره ھا از 

در ميان طوايف و اقوام افغانستان، صد ھا دانشمند، شاعر و نويسنده . کرده و ھر يک را باالتر از ديگران دانسته اند

گلبدين و "اما زمانی که می بينم که يک پشتون بی خرد از .  دارد که بتوانند به آن افراد  شريف خود افتخار کنندوجود

 پشتيبانی می نمايد، يک ھزارۀ شرف باخته از "ربانی و مسعود" حمايت می کند، يک تاجيک بی وجدان از "سياف

 قدردانی می کند، برای انسان "دوستم" از خود فروختهک  به نيکی ياد می نمايد و  يک ازب"مزاری و خليلی و محقق"

  .ًدھد که چرا انسان ھا خاصتا افغان ھای کوتاه نظر  در چنان ذلت و فرومايگی افتاده اند حالت تھوع دست می

بدين گل" به چه تعداد انسان کشته است؟ چرا پشتون ھا قادر نيستند که عوض "گلبدين"دانند که  آيا آن عده پشتون ھا نمی

فخر . ، يک انسان شريف را در حال و گذاشته سراغ نمايند که ارزش ياد آوری و افتخار را داشته باشد"و مال عمر

آيا . برد ال میؤدھد و انسان بودنش را زير س کردن  به قاتل و ويرانگر، شخص ستايشگر را به سطح حيوانی تقرب می

 شده اند؟ اين "ربانی و احمد شاه مسعود"رويدۀ  دو تبھکار تاريخ، شد که گ  پيدا نمییبرای آن عده تاجيکان کس ديگر

 خاينان با عقد قرار داد مخفی ۀ ھم"مسعود قھرمان".  داخلی اندی از قاتالن مردم کابل در جنگ ھا"گلبدين"دو مانند 

  . سدوزائی را سفيد ساخت"شاه شجاع" شوروی روی ۴٠اش با قوای اشغالگر نمبر 

ين جاسوس ھمه کس ياد می کنند که گويا  اه، درقالب اوباش و تحصيل يافته به چنان شور و شوق از حاميان اين جرثوم

آيا . البته که استثنائی است، نه در صداقت و شرافت بلکه در خيانت و خاک فروشی. وی يک فرد استثائی بشر است

ود که در ستايش وی يپردازند؟ اگر مردم ش  پيدا نمی"مزاری و خليلی و محقق"برای مردم مظلوم ھزاره کسی بھتر از 

 آيا مردم ازبک کس.  شود که خود حامی ظلم وستم اند ھزاره به ھمين روش خاين پرستی خود ادامه دھند، معلوم می

ين طوايف افراد شريف با عرق ملی و  ا، او را بستايند؟ يقين دارم که در ھر يک از"دوستم"ديگری ندارند که به عوض 

اصل مشترک " خاين پرستی وميھن فروشی" است، اما جريان سياسی کشور طوری در حرکت است که مردمی موجود

ور و خاين آور شد که در عقب اين ھمه قھرمان پرستی ھای تھوع آبايد ياد .  گروه ھای خاين به ميھن گرديده استۀھم

  .اندرس دھد و ياری می ه افزا، دست قوی استعمار از عقب فرمان میئپرستی ھای نش

 از تاجيکان  ایعده. چند روزقبل در کابل اتفاقی افتاد که بھترين وسيله را در اختيار کليه نيرو ھای اھريمنی گذاشت

 به "نادرشاه"ً  دست داشت و بعدا توسط "شاه امان هللا" که در سقوط سلطنت "حبيب هللا کلکانی"تصميم گرفتند که از 

محل خاکسپاری دو طايفۀ  تاجيک و . با مراسم خاصی دوباره به خاک بسپارند شخصيت نموده و او را ۀقتل رسيد، اعاد
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به ھر . ازبک افغانستان را در تقابل قرار داد که به وضاحت دست امپرياليسم و عمالش را درين تصادم می يابيم

. اسری داشته است  انعکاس سرت"حبيب هللا کلکانی"صورت اين حادثه به پايان رسيد، الکن مراسم خاکسپاری دوبارۀ 

 جالد خاد و آخرين رئيس جمھور دولت دست نشاندۀ سوسيال "نجيبداکتر" اولين عکس العمل از جانب حاميان قبيله ئی 

عده ای از مردم جنوبی روی عقده ھا و حسادت ھای قومی، تقاضا کرده اند . امپرياليسم شوروی به مشاھد رسيده است

 در يک محل تاريخی به "حبيب هللا کلکانی"د و طی مراسمی مانند ببل انتقال يا از جنوبی به کا"نجيبداکتر"که جسد 

  .خاک سپرده شود

 اين ھم دست آورد ديگر از خاين پرستی و قھرمان دوستی تھوع آور مشتی از اراذيلی است که دروازۀ جنايت پرستی 

در که   بود  "نحيب"ن مي به نيست کرد و ھ بود که ھزاران تن را در خاد سر"نجيب"ھمين . را برای ھمه باز کرده اند

محمد "داکتر . خواست که افغانستان را به سوی تجزيه بکشاند که سر انجام موفق نشد  می"مسعود و گوربچف"تبانی با 

 با حمايت "نجيب ومسعود" تجزيۀ افغانستان توسط ۀ از توطئ"نجيبداکتر" يکی از صدر اعظمان دورۀ "حسن شرق

به تفصيل " تأسيس و تخريب اولين جمھوری افغانستان"چف پرده برداشت که در کتابش به نام شوروی دورۀ گورب

 "نجيبداکتر"با اين سابقۀ جنايت بار و خيانت به خاک و کشور، حاميان قبيله ئی وی می خواھند که . ته شده استشنگا

اگر جريان ستايش از خاينان . ۀ حيثيت نمايندرا از بد نامی تاريخی نجات بخشند و مانند ساير رھزنان تاريخ از او اعاد

 ھم ادعای خاکسپاری دوباره را برای اين سه ميھن "تره کی، امين و ببرک"ادامه يابد، دير نخواھد بود که پشتيبانان 

  . باز خواھند ساخت"مال عمر"فروش تاريخ خواھند کرد و راه را برای پيروان 

  ".به لحاظ خدا حق دارم که برايم مجسمه بسازيد"بکشد،   ندا تا سدوزائی حق دارد "شاه شجاع"پس 

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 


