
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

  
  بينام وانتقادی طنزی ۀسردبيرماھنام ھستی عثمان موسی سيد
 ٢٠١٦ سپتمبر ١٥

  

 "سياسی اسالم "ومجاھد مجاھدآزادی بين فرق
 وجان دارددررگ وطن عشقاو که    افغان مجاھدآزاده نگوکافرومسلمان

 امکان ایــج تا ميھن ز کرده دفاع     اسیــسي نام بد اسالم نه مسلمانست

 تراز وبی وزن شاعربی

 شھيد احمدجان يادپھلون نظرزنده تحت درپنجشير روسھا عليه آزاديخواه مجاھدين افغانستان مردم اول ھای درجنگ

 آی اس آی ونوکران جاسوسان بعد گرفتند دسته ب افغانستان مروج ھای سالح مردم افغانستان واقعی قھرمان و واقعی

 کثر زيرا انداشتند یخوشۀ پنجشيرخاطر داخل شدن داخل از ، بودند آمده درليزنورستان که خودشان خواھش اساس به

 .بودند شده رانده ازافغانستان داوود حکومت وتبردرزمان بابيل فروش وطن ۀدارودست اين

 که یگزرب شيطان آستانه مولوی فريب که افغانستان واقعی وقھرمان واقعی شھيد احمدجان پھلون ياد اثرفشارزنده به

 رسيدن از بعد، شد اعدام حرام به نمک لحقءاضيا شيطان توسط ذالفقاربوتوکه درزمان پاکستان در را خود تحصالت

 حفيظ بعد ام کرده ءافشا انش بارآنھارابامشخصات اولين ديگرکه جاسوس باسيزده مسعوکه احمدشاه نامه

 من ھای نوشته عليه وخواست برد نام آنھا از خود چندورقی درکتاب پنجشيراست وکيل که پوچ کله منصورمشھوربه

 جاه ھاجاب کاسه نيم پوچ کله نوشته ۀزيرکاس که کردند درک افغانستان درک با مردم ولی بگيرد مشخص گيری موضع

 احمدجان برادرپھلوان آقاجان با کردکه خواھش ازمن افغانستان واقعی قھرمانو شھيدواقعی احمدجان پھلون  ،شد

 . باخودبياوريمرا  شياطين جماعت .برويم نورستان به گلستان حاجی احمدجان ومامای

 کرديم ازپنجشيرحرکت نورستان طرفه ب ما داد خط ماچنده ب نظاربود شورای بعدھامغزمتکفر که داکترعبدالرحمن

 اوخيلی داديم رزاق مولوی بهرا داکتر خط ميرفت رزاق مولویۀ درخان ما بود مانده پيادروی ازنگاه ورستانن به دوساعت

 من .ليزگفت به را آنھا آمدن جريان آمد آقاجان فردا رفتند ليز به وگلستان آقاجان ماندم مولوی ۀدرخان من کرد انسانيت

 و مردشجاع احمدجان نابرادرپھلو آقاجان. اند نکرده را رپنجشي به آمدن تأجر ازترس نيست هئوطت که شدم نئمطم

 شوخی به کرد اوخنده نزدی سگرتی رفتی درليز که وقتی گفتم شوخی به آقاجان به من. بازبود سگرتی ھم و بود دالور

 رفتن به مولوی کرديم ھردوخنده. نميرد چرسی يک قماربازبميرد صد گفت. قماربازنميرد يک رديبم صدموزی گفت

 يک در ليز در ما رفت ما با گرفت اسالح نفربار چند مولوی. برو ما با بياتوھم گفتم مولوی به من. کرد مخالفت نم

 پرسان ازپاکستان را شان آمدن چگونگی که وقتی .آورد گرفت را آقاجان ،راسحقيبرادرانجن هللا رکفايتيانجن رفتيم مسجد
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 درس پاکستان حقانی ۀدرمدرس که آی اس آی ۀسابق ازجاسوسان حقانی مولوی وگفت گفت جريانرا  صادقانه کرديم

 از ھزاره لعل ، اسالمی ازحزب ، روتی سرخ خان آدم بود، پاکستان آی اس آی ازافسرھای آن دوم وزن بود خوانده

 دردوشی.بود مشھورپروان ازشعرای پوش سياه سيد ۀسيدمنصورنواس ، یاسالم ازحزب وفؤر ارنوالڅ اسالمی حزب

 مخابره بودند آمده ليزنورستان به آی اس آی دستور به يکجا اينھا آی اس آی نفراز ودو اندراب از کرد می یزندگ

  .کرديم پنجشيرمخالفت داخل به شان باآمدنا م داشتند ھم وسالح

 ھزاره لعل شمول نفربه سيزده اين رفت مشرقی طرفه ب خان ،آدم رفت پکتيکا طرفه ب حقانی زياداست حرف خالصه

 وکش بست موترجيپ رادرعقب ھا انسان شده  ابراند در اسالمی حزب قومندان بعد منصورکه سيد ،وفؤر ارنوالڅو

 از قبلی شناخت اينھا با پنجشير آستانه مولوی .يرآمديمشپنج به گلستان وحاجی آقاجانو  من با، شدند پرچه تاپرچه کرد

 کاکای خان سیيازماع پت. خبرشد دولت. دادی بردوجا خود با خود درخانه را مسعودوديگران احمدشاه .داشت پاکستان

د کردن روان ستانهآ نزدمولوی بود احمدجاناقوام از پنجشيرکه سفيدچھر از منيرپسرغزنی حاجی همسعودھمرا احمدشاه

 خبرشديم که ما. شد شروع خانه ازھمين ما عليه هئتوط. بودند ديده ما از پنھان مولوی ۀدرخان مسعودشان احمدشاه با

 توسط و خورد فريب اميرکلکانی مانند مسعوداعتمادکرد واحمدشاه مردم نآقر به احمدجان. کشيد تيرگی به ما مناسبات

 !شاد شدروحش کشته آی اس نوکرآی ابنيادگر مسعودد احمدشاه

ه زند از محدود نفر چند ، یئرھا گروپ که آزادگان وحزب آزادی مجاھدين تشکيل درقسمت ًبالق بوديم مجاھدآزادی ما

 نفر چند و باعث موالنا ياده نفراززند وچند طاھربدخشید ياه وچندنفراززند دره يادحفيظ چندنفراززند ، کلکانی مجيد ياد

 تمام و نبودند سياسی مجاھداسالم اينھا که احمدجان باپھلوان کابل خودجوش ازجوانان نفر چند و پنجشير خود مردم از

 .بودند وغرب وضداستعمارشرق آزادی به عشق، سالم مردمان داشتند نفرت دنبو وجاسوس ازجاسوس اينھا

 بيشترومفصل سياسی ومجاھداسالم مجاھدآزادی بين فرق بيشتردرقسمت درآينده نيست ھنوزخوب من حاالصحت چون

 خود ھای ديدچشم من دکهيدان شمامی شوند درتماس من ايمل با پيداشود قلم اين دگانننزدخوان االتیؤس وھرگاه نويسم می

 وتحقيقی من ھای نوشته باخواندن "جنگی جرايم بازرسان "که ھستم من کس اولين نوسيم می وجدان بادرنظرداشترا 

 بيايند درکانادا من ۀخان به من ديدن دصق به اروپا از خواستند بودند کرده من جنجالی ھای نوشته ھای درقسمت که

 و جست از وبعد بودند يافته تاريخی و مرامستند ھای ونوشته باشم انداخته روشنی خود ھای نوشته گنگ نقاظ ودرقسمت

 نجيب ھای مليت ًوقبال آمدن نزدمن بود شده ثابت آنھا به که بيطرفانه و صادقانه من ھای نوشته بودن وصحت جو

 بودند آزادی مجاھدين افغانستان ھندوھای است مسلمان افغانستانی ھا مليت تمام بودم گذشته درجريان  را افغانستان

 و مجاھدآزادی بين فرق که کنم می خواھش افغانستان ھای مليت تمام از کردند کمک اقتصادی ازنگاه را مجاھدين

 .بدانند دانستند اگرتاامروزنمی را سياسی اسالم مجاھد

 بودندکه آزاديخواه وشخودج مجاھدين يکتعدادشان ،بود ايرانۀ باھشتگان ويا پاکستان ۀگان ھفت ھای باتنظيم که ھرکس

 می جاسوس نامه ب را واينھا دارند نفرت کابل ازجنگھای بعد گانه وھشت گانه ازھفت خواه آزادی مجاھدين اکثريت

 .کنند يادمی  آیاس آی جاسوسان تاجردين نامه وب دارند نفرت "اسالمی سياسی "مجاھد نام از آنھا شناسند

 
  :يادداشت

را داشته باشند، می توانند ايميل شان را به آدرس پورتال ارسال دارند، مطمئن باشند، " قاضی صاحب"س با خوانندگان محترمی که قصد تما
 فرستاد خواھد شد" قاضی صاحب"ايميل شان با کمال امانتداری برای 

 AA-AAادارۀ پورتال


