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 ی عثمان ھستیموس ديس

  ٢٠١٢ فبروری ٠٧

  انه؟ي و داردرا  ناموس تيثي افغانستان حی ارضتي تمامحفظ
   است صخره دشمن بادوبارانوطن

  انـ خروشلي سازد سی فکرش مبه

  ت استــ حسابت نادرسیرد کغلط

  د طوفانــ ملت کوه است ضني اکه

  "ترازو یشاعرب"
  ششمقسمت 

   گرفتهالبيوفان و سط  من و ترا ملک

   گرفتهنابياغرمـسه  ازخون ما بدشمن

  هـواب او، ترا خوابگرفتــه وخئ نشیجا

   آب گرفتهیراب تي گلودارشوازخوابيب

  "ترازوی شاعرب"

  

در   شودی مدهي کشنيدرب خوده  استعمارخود بیپا مي زنی میدکتاتورو يا  زمي  فدرال، یدموکراس از  حرفکهی وقت

ت  ا الزم اس رفدرالیکماينج وده غورزمي س ه الزم نم ت  آنچ کافاس درال.مي کنیشترکنجکاوي بو  یموش در را  زمي ف

ور کش وکوب وطن نميب که مانندمسکه نرم شود وبمي بزنزميرفدراليخمبه  آنقدرمشت قلم مي نقد آردکنابيآس ه درتن  ک

  .پُرازخاکستر و  دهياچکي ديآيدست مه دنان سالم ب  شوی پخته مکهيوقت

 شود لي تبدیاسي سستمي سکي من به ني اگر در سرزمزميالر فدستمي ھستم که سقني متصديف  من شخصاً صدکهيدرحال

ه ۀ نقشنيا سازديآسان م وطن مارا هيفروش وتجزکه خود  دنابي یدرون رمه مه گرگان باران زده راه ب سته ک  مشت ب

ام مشت بازکيتنھا  از است تم ده کشور کلک آن ب دیبزکش داني مکيبه ش رددی ملي تب رد و ک پانگ   وغبارسم اس

   . کندیمکدر مرا  ملت افغانستان یپارچگ کي وحدت وۀنيئ آی رو،هيبزکش تجز

ه در دی خوبۀجيبا وجودنت  خوردی ما نمني سرزمدرده بم زي فدرالميگو ی مکهيوقت ام اي دنلکاگرممي ک ته در ک  داش

دراله  زھر است بزمي ما فدرالوطن یاسيس ردن ف انع ک ه بزميخاطر ق ان ن ه یخاطر ملت به  خواھ ستان ک  سوادافغان
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د  درمملکت را ی نظام و ستمي نوع سچي ساختن ھیان ھا دعوآو ھنوز درخواب خرگوش ھستند اجرندارن م نا ومھ  ھ

ه داخل مملکت انبه خاطرتفنگساالر تن ب درا  جرأت رف هلي وصاحب نظران تحصسندگاني نو،ندارن رده ھم در   ک

  .خارج دست به االشه نشسته اند

اجرانی مخفی ھادي وبازدديد تمداريس  مھ ااس ا دولت ھ ه وطن ب د ب ه من نفکران عالق  درممالک ی استعماری وروش

 اکثر و ستي نشي بی افغانستان حبابی جنجالاستيربحرس شان ددي وبازددي دني دانند که ایھم م  شان، خودشانزبانيم

شه نيا  ھستند وحرف قي درحال تطبخودرا یاسي ساممرو  ممالک دنباله رو ابرقدرت ھا ھستند که در افغانستان نق

ارج  اول در داخل و ران قاچرا خ ااس ساالر  ،یمتيق یقبرموادمخدروسنگ ھ داران انتفنگ اداران وطرف ات  وب عملي

شانه ه بخودک روش از خارج رفت د وطن ف د حن ا چن ر، احدفيمانن دزی ، غنی اتم ه الي ، خلی احم م ني زادک ا ھ  ھ

ان ا فرزندان وقت وزم ستند ت هيوقت ھ اول تجارت چوروک اه در چپ ته باشد گ ستان داش   پوستکي شان بازاردرافغان

سمت وردديأئ حرف ترندي گیمسنگرخاطر چوروچپا ول ه  بیگردولتي گاه درپوست د،یدولت درال  درق  هي وتجززميف

اوقترا  دی میت ه بازارتجز  زنن رمه  را بهيک ان گ اداران ش اطرنفع ب ازندا خ ساننھايس ل از ی ک الھا قب ه س ستند ک  ھ

ا اجرت ھ اریمھ ا درامری اجب اي افغانھ د  درسک دگهخوان ان امری زن د زن اي کردن تندیئک ا  داش تگاه ھ زد دس  یون

د  وغرب قابلکاي امریجاسوس اد بودن ا حناعتم ستند تنھ ه از جملفي وھ اد دولت ی سران دستگاه جاسوسۀ اتمرک  خ

اجری بعد از فروپاشگرافغانھاي خلق بود وبعد مثل دکيدموکرات حزب ه دستور روس مھ رد ت دولت روس ب  ني ا،ک

سانافغانستانۀ ندي نماني خطرناک مانند ظاھرطنۀمھر ل متحد ومانندک ه ی درمل ا روسروزيد ک روز در ب، ب  ی بی ام

ای کنندروابط قبلی کارمیس تگاه ھ ا دس شنسيانگل ی جاسوسی خودرا ب ه ت وۀ ک ق کي حزب دموکراتني دربذ نف  خل

وازش کی پشکھانيسر ا  بودسي مانند انگلیب یوکاج ه ادهيش وطن فروش دست ن د ک ر از ني بودن م کمت ا ھ  پشک ھ

زد کاي به امری قبل ازمھاجرت اجبارکه یکسان داعتماد شان ن انيدولت م آمده بودن ه اساس ارزب تت ب اط گذش شان ۀ ب

  . وفعالً ھم در افغانستان نقش دارندستيکمتر نبودوکمتر ن

ازندیگ قلم مي جاسوسان حاتم بنيا  دارندی شھرت طلبی وشاعران گمنام که آرزوسندگاني ازنو  سندگاني نونيوا  س

 نيرنمک طنز در اگوا  دھندین قرارم طلباهي سازان وتجززمي کنندودر خدمت فدرالیجلب وجذب م  شھرت راکشتۀ

اي امری ، صدای سی بیب،  افغان جرمنتي خاوران وساتي سامي توانی گفته ممينوشته اضافه کن  ی آزادیوي ، رادک

ادا بیويوراد ساکرکانادا ، اه  کان ايمرخاطرع اتو ک وون د ب شرات دارن ارنج ای ن اوي رادني ن  ني اسندگانينو را  ھ

  . دھندی می جاسوسی بوک ھاسي فاگربي دتي وچند ساتيدوسا

ستان وب سامان داخله  نا بتيوضع صمرونيافغان ه ت ستان ک دگاني گمي از افغان  ی صاحب اجنبی سرنوشت ملت برن

وق ني که تفنگ ساالروناقضطلبان هي تجزدني دتنھاه ن را دشوار ساختها  وطن میاسي سۀنديحدس زدن آ،ھاھستند  حق

ناتوران امره  افغانستان ب  درالمان بادشمنانھم ھستندبشر ام س اين ردني د،یئک از شدن دفت م ب ام طالب در ه  بی وھ ن

ستهی ھا درپشت دوازه ھایئکايامرۀ جي نتیمالقات ب قطر و ا، ب اناستيس ی جنگ زرگری برخوردھ داران افغ  ی م

الی مفتهګ  که کاي امرسافي ایروھاي اقدامات نی برخه براعتراض وناتودکايدربرابرامر ان شود مخ ات افغ  یف عنعن

ط امری خراب، است »یعنعنوۀګ جرهيلو «ی ھاصلهيوف اي رواب ستان ک ا پاک ارس جي شدن اوضاع درخلدهيچي پ، ب  ف

رائ رفتن اس ا قرارگ ارام امرليودرتنگن ه وخواب ن اي درمنطق اطرنفوذ دربه  بک ستعمرات نيخ ابم  ۀ روس وآوازق س

ش پشتونتايوالقرار دادن  طالبان ميتحت کنترول مستق ستان واني ن م سرحدباپاک ستان را یلع اوضاع فراني وھ  افغان

ونيا شکالت منطق ه ھدهيچي پی م اخته  ک تي سچي ترس ه نماس دس سی مدارمنطق سمت یاسي تواندح ستان درق  افغان

  .ومنطقه بزند
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ا حدسکاي  را روس وامرمنطقهۀ ندي آی ھاداديرو  رازپيت رده تنھ ه زدهی مھروالک ک امي شود زیم  ک درارن  ،زميل ف

دونچون  ند اهي تجزیسر در حاال بردرمنطقه کايروس وامر شنج اوضاع  ب ه تجزدر ت اممکن است ۀيمنطق ه ن  منطق

ستانراني بااکايامرۀ  تازیبرخوردھا ت  وپاک ایودوس اي امری ھ ستک ا دول م شان میعمرات ب شی روس ن ه نق د ک  ۀ دھ

  .دھدي شورمهشکل نظاره کننده دم روباه ه است ب دزد سوم منطقني قراردارد ھند وچندوابرقدرتيمنطقه در دست ا

زرگ سۀرکاسي وطن فروشان منطقه زگي نزدی منطقه با ھمکاریخارج  دشمنانمي دانی مکه ی وجودبا  مي ناستي ب

  . دارندبي رنگ پُراز مکروفررنگا یکاسه ھا

شکل ه  یم اک ار س ستانريدرکن ومونياسيس  مشکالت افغان ران ق ذھبی ورھب ستان يزدورب تفنگساالرمی وم سواد افغان

 یاسي اتن سی اجنبليبه م  اند ودوختهافغانستان    ندارندچشم به دستورات دشمنانیاسي سۀبرنام است که از خود کدام

دیم رفتن چوک و  کنن ا گ ودنیب ارنيدرقاچاق ا  ودست آزاد ب تعمارگراا ھ ان اس ه ھ ه بھان ه ب وق دردام  ی درمنطق  ف

  . استخبرساختهي پشت پرده باستيانداخته ازس

اختند وی بی دولت فدرالی بعد از جنگ دوم جھانی ھستند که المان فدرالنين درفکرازا خواھازمياگرفدرال   درد سرس

اتيصالحۀ ريخواستند که دا ز را محدود مری ھ ه از مرکزداک ستند ک سازند توان دوتمام حرکت ني اۀري ب  شروع کنن

   اورندي ب ینام دولت فدراله  رادر کنترول خود برهيدا

شآنھا الوژ باسواد،  مردم با دان ا ھوش ز واحی عصریوصاحب تکن داب وطن پرست وب  احزاب قي واز طربودن

درالکي خودرا درقالب ھدف یاسيس ام ف دبا وجودرفتهشي پۀ ساختندچون جامع ی نظ هي درغرب بودن  شان خاک ک

د درت جداش اامرویاسي دانش س،توسط دوابرق ان ت زاب الم ان ز اح ده نگرا  الم ان دريداشت غھزن ري از الم رگ   ھ

اي شد درضمن ی گرفتارمیاسي وسیبه مشکل اقتصاد  شدن دوالمانکجايدبا   بوی که میمملکت ان شرق کج  شدن الم

انواده دھا خ دي مھاجرپذثيحه ارابيمھاجردن ص ه در و رفتن گعلي ه رو امري ترورجن ايزم دنبال ستان ک  در افغان

ارمدند وھنوزھ مصرف کررووي ھا ونيليدندميگرد ا امری در حال ھمک اي ب م  ھستندک ا آنھ صادحب، مگر ب  یران اقت

  ندارند

رده نمیيائ جغرافتيوموقع  وملت افغانستانافغانستان وانی افغانستان را با المان مقاسه ک درالمي ت ا از ف ه م  شدن  ی ک

ستان  ت که مات مخواھدي زمان مميريالمان الھام بگ انيمل برداشت حرحا باسوادشود واحزاب افغان  خودرا یاسي سف

  . تواندی نمرفتهيپذرا  ود کنم برادربرادرخی میکه زندگای در خانواده  ما باشند داشته

دکي آن به ی ھاتيل باشد ومیتي ملني وجود داشته باشدچندیقوم و ی زبانۀ که تفرقی ممالکدر شدهلي ملت واحد تب   ن

  . شودی نمدهي ددرآنم زيباشدامکان فدرال

وز ده ھن ب مان در عق ا آن ق ست م وانميھ ستان ق ان افغان ه پارلم اس مني ک الی ازدواج را پ د در ح ه ی کن وانک  ني آن ق

ا مردھشتاد ساله بدھکي ساله را به ازدواج به زدهي تواند دختر سی باشد وپدر می می انسانفاقدحقوق ا پ د ب س کردن ن

دي اشخاص قراربگني به دست ازمينام فدراله  باتيوال اراتي واگراختست؟ي نخي پارلمان ننگ تارني اني قواننيا ه رن  ب

  .پدرکالنش خواھند داددوماه را ھم به ازدواج  طفلی  بخارثياساس حد

سانو  ی وطن پرست،تيوانسان  انسانزمي فدرالحکومت سان وان وق ان وان حکومتید نمھ خوای متياحترام به حق   ت

   .ر وسنگ ساخت واداره کرد مواد مخدقبراقاچ، سواديسر اشخاص برا  زميفدرال

قیتي والی حال شوراتا اد  موف ه ب شده ک مگرين سوالینظر باشد شورا  ادارات ھ ه ی ول ه ب ودن دانش ک سبت نب ا ن  ھ

  . کنندهي تھی نتوانستند پرسونل باسواد از خود ھمان ولسوالد که کردنیسرجير اساس
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ق ی نداد شاروالجهي که نت شدی از طرف مردم انتخاب مشھر ی زمان شاه تنھا شاروال ھادر ه تعل  ھا به وزارت داخل

اروالھا گرفت ام ش رر متاي والیتم ه مق ای از طرف وزارت داخل ال ھ وق ی شد مث ه ادادمآن خاطر ه برا  ف  ني ک

درالدنيسروصدا کش استي حرف خود جنگ ساالران نزمي ف ادارانی حرفھ ه درعقب خود یجخار  ب  شان است ک

   را داردهيتجز

وم ستان افغانميتقس اش ق وده وب ه اساس  ب تان ب انیبه شمال وجنوب  وھزارس انع ای وزب ستان م   است هي تجزني افغن

انري غی اهي نظرکيو ط امری افغ اي توس ه ا  وسيوانگل ک وده  ک ان تزارب اه ن هي نظرنيروس زم سمت تنھ  در ق

ه تجز وده  ک ستان ب ستانۀ يافغان ده مهيز سبب تجافغان ه ش روی منطق د ام ر ز توان اۀنيئ آی روب  ی غبارآلودجنگ ھ

دخواست ی روشنکيخاطر نفع خود ابرقدرت ھا به ه  غباررابني قرارگرفته که ای ومذھبدلوژکيآ  لي خوددر حال تب

  کردن ھستند

ساآلت وهي جنگ وتجزکشيرو  درسه دھهدوستم ا وھم اهي دست ابرقدرت ھ ا ن  حکومت  ی ھ وده از زم ستان ب  افغان

ستانیايضاکارمل تا امروز درتمام ق رنقش گل  خوب وبد افغان ته از نقش فرعیدياگ ارکرده ک کس انچي آن ھی نداش

اح پو  جناح  ني ابا کابل ی داشته درجنگھایدي نقش کلبيداکترنج  تواند در سقوط حکومتینم ا آن جن تيب  آتش ه،وس

ضاميرمستقي وغمي ھا تا امروزمستقیئکايشعله ورساخته از روز آمدن امررا  کابل یجنگ ھا ق وپیاي درق ۀ ديچي مغل

ازرا  به نفع استعمارگران نقش خود افغانستان ستانیب ع دشمنان افغان ه نف م ب رده وخوب ھ از  ک رده ومیب د ی ک  کن

  .دکردي وتجدتي نقش خودرا دوباره تثببن کردن است در مجلس یودرحال باز

ر ارادۀ بعد از شکست  بي  سقوط حکومت داکتر نجۀنقش  کهبي زمان حکومت داکترنجدر ھای پيھم آن رژيم در براب

ستان مھندسۀ ليوسه درخارج ازافغانستان وبملت  شیدشمنان افغان ه در نق روز ک ل ام ود مث ستانۀ ي تجزۀ شده ب  افغان

ازهي تجزیدي زاد ، دوستم محقق وبرادران احمد شاه مسعودنقش گللي ، خلی احمدزی ، غنی ، جاللیاحد  ی می را ب

د طرحری سقوط دولت کابل توسط اجنبکه بخاطرای  نقشه .کنند تمیزي  وتحت نظر ملل متح ود دوس ده ب ق، ش  ، محق

زدور، شومۀسوخت آن نقش زمي درنقش ھرهيروغي قدیمسعود حاج ، یمزار ازه  بی نقش م ستان وروس ب ع پاک  ینف

   ساختندخي دامن قاتل ثبت تارون خی مانندلکه ھاکابل یکردند وخودرا بعد از جنگ ھا

ق، را نقش نيع تم ، محق دهللا امروز دوس دهللا عب سعود وعب رادران م د،ب دزی ، غنیاللج ، ی اح  زاد لي ، خلی احم

 دۀ طرح شۀ نقشسوخت زمي کنند وھی مین بازھا خواھان وافغانستان بزرگ خواھان وخراسان خوازميدرلباس فدرال

   شوندوثبت شده اندیفروش  ثبت م طنو و نام قاتل ملته  خون دامن قصاب بۀ مانند لکخي ھستند ودر تاررونيب

ردی را که درطياگرشرا م ذکرک ساعد مي باال ھ م اگر درشرام از ھ د ب ته باشد طي نباش ستان قراداش  خوب دولت افغان

درالی ملدولت کيودولت کابل  ا طرح ف ه م نم زمي باشد ک ه یالح در مي دارکي وتارکي راه بارکي بک   حکومتک

ا حکومت مله کابل ن سبیتنھ زدور،ستي نی ملی ون وده  ی حکومت دزد ، استعمارکي ، بلکه يک حکومت م   وب

ا حرف اول ،  دارندیدي درآن نقش کلتفنگساالران و قاچقبران دیماستعمار را در آنج رز،  زن اه کي از شي بیک  ش

ايامر شجاع دی وشوراستي نیئک راد گلب ال راتي وطالب وبني نظار ، اف اروک دهی ھ   رانقش دلقکان  از خارج آم

دی می کردند وبازیدردولت کابل باز د چنانچه دورمان ل درمجلس قطر بن  کنن اي طالب وامرنيحکومت کاب ن ي اک

ل بیادعارا ثابت م ستان بیاسي سستمي سري تغ.ستين  دلقککي از شي سازد که دولت کاب دست خود ملت ه  افغان

ستان ن سانستيافغان ه ی وک رحک درال  ط زرگ زميف ستان ب اسرا  وافغان وندر لب انشي پزمي ش د دلقک رده ان  شي بی ک

   افغانستان استیطرح دشمنان خارج  طرح ،نيستنداين

  استانداختن پا بسته درآتش نمرود  دست ورا  زمان ملت افغانستان ني واطيشرا ني درازمي طرح فدرالتي حقدر
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