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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  ی عثما ن ھستیدموسيس

  ٢٠١٢ جنوری ٣١

  

  انه؟ي و داردرا  ناموس تيثي افغانستان حی ارضتي تمامحفظ
  

   است صخره دشمن بادوبارانوطن

  انـ خروشلي سازد سی فکرش مبه

  ت استــ حسابت نادرسیکرد غلط

  د طوفانــ ملت کوه است ضني اکه

 "ترازو یشاعرب"

   سومقسمت

  

  منۀ شي پینگ تراشـــــ سخاطروطنه ب

  منۀ شي تنيلم پوالدـــق نگ وــت ســدس

    ھرگزهيکرتجزي نسازم پشي خوبدست

  منۀ شي است دراندگــکرسنيـــ پاليـخ

  » ترازویشاعرب«

  

د ت شوری از فروپاشبع ت افغایو دول ه مل ستان ھ ک ت اين ستر را ري آتش زنيزم آتش جنگ نابرابرقرارگرف  خاک

زدورنيمھخاطر ه  وغرب شعله ورساختندپاکستان که بکايامر  خود سيسأز ت را از روی روز تولد شده بود ونقش م

  . گرفته بودی شرافتیگردن به ب

ه س رت دس خطرناک که دری با سالح ھاه وغرب از موقع استفاده کردکاي امر ران خودفروخت رارداد ورھب پاکستان ق

ه ضی ازدولت نظامی اس آیمزدورسگان آو  رآن وقت ک رلحقءاي گ شري جناني بزرگت د تيتکارب ود سالح گرفتن  ب

   . وقت بجنگندیوداخل افغانستان شدند تا دربرابردولت مزدور اتحادشورو
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م در ایآر اه مسعکهيخاطره ک ھستم بي شرتي جناني من ھ د ش  رباي هللا برادراسحق پنجشتيود تحت اثرکفا احم

راز باالزدهيس ه ل نف شاور ب ازيحصارپ شته ھ د نفرکارک ا چن تان ب د ولی اس آی آی نورس ده بودن ردم ی آم  از ترس م

د رير جنگ پنجش که دمحمد داوودر شان در زمان حکومت سردایخاطر وطن فروشه  بريپنجش  شگست خورده بودن

ش ه پنج دن ب ل ش رأت داخ ن ورا  ريج تند م ت ھم نداش ر درخواس ه اث دجان ب ون احم ا را از آ نفرزدهي سنيپھل نھ

ستان لعل زي با احمدشاه مسعود در ل.دياي با آنھا نی اس آی آی که نفرھایشرطه  بمي آوردزنورستانيل  نورستان از پاک

ه زنجتي والمربوط سرخ پارسا ی دوکتورولسوالهيھزاره از قر روان از جمل ایري پ دیاسالم حزب ی ھ  ني گلب ال

انی اس آی آۀ جاسوس سرسپردی ، حقانی مربوط حزب اسالمیروت آدم خان سرخار،يحکمت ه ی از زم  ۀ در مدرسک

ان ودیحق ده ب ستان درس خوان شاور و  پاک سعودحکمتبه در باالحصارپ روپ م رول گ انرايکنت  انيگرفراري  ودی ورب

ته باشد ا آنھارا کنترول کتا موظف بود ی اس آی آرف ازطیافغان پاھنيند وتحت نظر داش ران یي س ه رھب ود ک را  ب

  . توانستی زده میليس

ه پنجشهللا تي مسعود باکفاحمدشاه تري وگروپ شان ب دجان آمدندمارآس وان احم ه من وپھل ه موافق دجان ني ب  من واحم

ردنيب الددر پشاوربه دستورگلرا  الفت زيوف که عزؤارنوال ررفت با څپارسا لعل ھزاراه به سرخ  شدند، رور ک    ت

  .ی ومحسنی مزاررودسته بود ونه دانړدجگيدر آن وقت نه س  کردندیرا رھبر در منطقه ھزاره جنگ ھا

ر وجالل کي حزب دموکراتهي رفت جنگ ھارا علی خان به سرخ رود مشرقآدم ان کن رآ در لغم اد رھب رد ی میب  ک

   کردی میرا رھبر قندھار ی خوست  غزناي پکتی رفت جنک ھاکاي به به پکتیحقان

  ش ودوران تزاررا از دست داد نھا شکست خورد مستعمرات دورن خود جنگ توان مقامت نداشت نه تني در اروس

رفتن از تجزدينرا پرویدر سرمفکر آن را  خودکه سالھا ی ھاگاهيخاطر پاه  بکايامر ردن مستعمرات ۀي به الھام گ  ک

  . کردهي آتش نفاق انداخت وآن را تجزلکان رادرا ب،ستي ھند درقرن بۀ در قارسيانگل

ود طه  خودرا قبالً بۀ  که بھان٠١/٠٩/١١ از حادثه بعد اخته ب ستان س ستان وافغان ه دم انام القاعده در پاک اده ک لب والق

اي مزدورامری اس آیآ ه جابسي وانگلک ود ودر منطق ده  ب ده بودن ا ش اخن افگارامرنياز ا ج اي ن ردک تفاده ک و ه  اس

  .خرچ داده سرعت بيشتر ب

اه  امريکا شد افغانستان وعراق  آغشته بی آرزوی که قربان ھائی اولين مملکت م زخم ھ  ی قبلیخون بود که ھنوز ھ

ايخون امره آن التيام نيافته وجالدان تشنه ب اه پرست وداوود پرست، حزب دموکراتک د کي در نقش ش ق ، مجاھ  خل

ه مصيبت ديگر، چپ ورارگنده خشتک ، طالب مزدو ستیست خودفروخت ادهي گردان برافغان شه ھ د ونق  غرب ی ان

  .نندي بی شرمانه مین سرسپرده ب مزدورانياکه خواب تجزيه است  استعمارلي مقي تطببه خاطر راکايوامر

شتی در لباس جنگھنوزھم ازندی گروپ می وآت د یو گروپ پاشان م  س  گردشمني ھستند وروزدیکي کروزي کنن

تيق درح؛یظاھر اداران خود می درپق افع خود وب ندبا ی من اي باش دا شدن خاک بکج ه بزده م ملت شچه  شدن وج

  . از ھيچ پستس روگردان نيستند خودیخاطربقا

ا د دقامريک تگان خود بتي واقعکي ملتفت قي باي د واز گذش ول شود وبدان ل قب ستان اموزدي روشن وقاب  موقف افغان

ل مقای و ستراتيژيکیم ،اقليی کوھستانیئاي جغرافتيقعووم ان طورستي  نسهي آن با ديگر ممالک قاب هي ھم  جنگ ک

ودنتانی  کوھسرخاطه  جنگ دشواربود در افغانستان باديخاطرجنگالت زه  بتناميو ھا در دشوار است  و ش سخت ب

به خن کنم  که زود درک کنی شان خاطر نشان می داخلۀبه استمارگران ومزدوران دست نشاند ه درمحاس تباه د ک وداش

ات قب، ھمچنان فرھنگستيکان ن بالافغانستان دينکن اوت منيمز سرني ایه ئليرقبي وغیه ئلي عنعن ا بالکان متف  ی ب

  .باشد
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دن عصرمردمان الوی اين مرز و بوم آزاد منش بوده با تم ا وتکن دن ھ رق دارد تم ه بالکان داشت ف  ی سبب میژ ک

  سازد) متمدن(را نرم آنجاومردم  بدھد رييتغرا  مملکت کيشود که فرھنگ وکلچر 

نج فی افغانستان درتمدن کھنه ودوراز تکنالوژھنوز راردارد پ ه در صدي ق دارد سه دھ ا سواد ن  یلي جنگ تحمکي ب

ای عقب ماندگنينداشته که ارا  جھان ی تمدن فعلرفتنيقرارداشته فرصت پذ ان وانگلی حالت جنگ ھ سر را  سي افغ

اتوکايامر ستیم  ون ه ھرا ان  آورد افغان رده نمهي صورت تجزچيب هيدرحالد  ن توانی ک شت سرآن بک م پ ه  روس ھ

  . پخته کندیخودنانه  بهي است تا بتواند درتنورداغ تجزتظر منهيخاطر تجز

د درطول واني سد راه دشهي دانند ملت مست افغانستان که ھمی وروس مسي وغرب خصوصاً انگلکاي امر گان شده ان

ذمي گوی ومرفتهي ملت نپذنييگانگان را اتاريخ حقارت و اسارت ب د پ ه نخواھ ر.رفتي ک ا کب  ني امي گویوغرورم   ب

ارس وھوتکی جنگ ھازمغول،ي، چنگر اسکندی جنگ ھاستي نري واستعمار پذريملت حقارت پذ ای ف ا جنگ ھ  ی ھ

   وناتو وتاريخ افغانستان شاھد اين مدعاست کايامر  ، روس ،سيانگل

    استراني  شني سرزمنيا

   روباه و شغاالن استدشمن

   شورو فغان استخيدر تار

   باران استدهي نه مبادوژاله

  "ترازو یشاعرب"

ه داالن است بیئکاي امراراني باران است دهيچه م  وطن فروشان سرودبگذارکه اي امررای ب د ک اتو وروس بخوان  ون

دینجه نرم م پبينش و بافراز  شناسدی را نمرانهيوو   ید است که آبایالبيخشم ملت س زدوران   کن تعمارگران وم اس

رو البياگربا خشم س درک نکرده اندرا  البي سی ھایسرکش وخشم مگر اند دهي آب سالب دیشان نرم ا روب  ملت م

 الي جزخهيتجز  بودرخواھدي دی دال وچپاتدنيپند گرفتن از پر و  شودی مري نان چندپتکي دانند که یآن وقت م شوند

  تسي نشيومحال وجنون ب

  . داردیش معده دردخاکستر بخورندعاقبته  پخته کنند وآلوده بدهي درتنورداغ دشمنان افغانستان نان چکبگذارکه

  داردادمه


