
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
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 سيدموسی عثمان ھستی

  ٢٠١٣ نومبر ١٧

  "حافظ وظيفۀ تو دعا گفتن است و بس " 
  گريبـان ملت از دست تـان چـاک، چـاک

  به خاطـری ھستيد نـوکـر اجـنی بی باک

   مھاجر آواره دور از خاکوطن ويران،

  نه ريشه مانـد و نه سر شـاخ و نـه تـاک

  شاعربی وزن وبی ترازو

   

من به . شما احزاب شرف باخته قبول می کنيد يا نمی کنيد، ملت باشما دشمنی دارد و من جزء ملت افغانستان ھستم

تان، شاه پرستان افغانستان و داوود پرستان من بارھا گفته ام، شاھان افغانس. خاطر ميراث پدر با شما کدام مشکل ندارم

شمول خود داوود، حزب دموکراتيک خلق، مجاھد و طالب، چپ و راست، خود فروخته، کيک پوستين ه افغانستان، ب

ديگر احزاب و قدرت ھا، خاين بودند، به ملت افغانستان جفا کردند، گليم جم ھا را آلۀ دست خود ساختند و توسط اين 

  .اين يک مقدمۀ کوچک بود، نمی خواھم از روح مطلب دور شوم. مکيدند را  ملت افغانستانخسک ھا، خون 

برنامه ھای تلويزيونی خانم سجيه و آقای اميری سونامی سياسی است که رذالت ھای جنايتکاران را روی آب می کشد 

 گذاشتی، پاک ترين و مبارزترين که پا در مبارزه و صداقت زمانی. تا بی آبروھای سياسی را درس آبرو و صداقت دھد

انسان را احزاب کثافت راستی، چپ ديوانه و چپ وطن فروش روسی، قابو در چقری بی وجدانی و رذالت، نشسته اند 

  .تا از ويرانه ھای خودشان آبادی ھا را ھدف قرار دھند

 دھد و يا فال سياست درکشتزار من نمی گويم که آقای اميری وخانم سجيه اشتباه ندارند، کسی که کاری را انجام می

سر و گردن و کون می زنند، آنھا حقيت با فشار قلم شخم می زند، به پيش می رود و سر گاوھای قلبه ئی فشارمی آيد، 

ن را برھم و درھم می کند، با نام ھای ای و سجيه، زمين مغزی و ذھنی خاينگاوآھن زبان امير. يا زير يوغ می خوابند

بی ريش زاده ھای ببرک کارمل، فرزندان حزب خاين تودۀ . شکل بزدالنه می برآيده  شان در مديا بمستعار فرياد قلم

زده ، کسی را پيش می کنند که به کنند و اين حرمزاده ھای تاريخايران، پاپيگک ھای سايت پرچم سکوت اختيار می 

يک خلق، ادامه دھندۀ ھمان پاليسی جريدۀ خود و خاندان آنان آبرو وعزت در سايت بدنام ارگان نشراتی حزب دموکرات

ين، حاال او مدافع ئکه به او نه باال ماندند و نه پا پرچم که با نوشته ھای وطن فروشی به نشرمی رسيد، شرف باخته ای

  ).سايت پندار(تنبان کشان خود شده 

 نمانيد تا رويکش کار شما  آبرو ببرک می گفت اگرمی خواھيد که مدافع پرچم را زياد کنيد، به آن اشخاص عزت و

الی حرامزادگی، شوخی، خنده اما ھوشيارانه اين جملۀ مزخرف را ورد ه سالھای قبل من از زبان ببرک در الب. گردد
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پاپيگک پرچم که درسايت پندار تنبان يک خان زاده اشرافی . ، شنيدمزبان خود و شاگردان شرف باختۀ خودساخته بود

که خود را کناره می کرد،  اين آدم بی شرم عوضی. حاال در برابر اميری استعمال می کننداحمق را کشيده بود، او را 

  .مانند بودنۀ بگيل دوباره رخ به جنگ کرده است

چه کنم که بی طنز و شوخی قلم من طغيان و سيالب نمی شود و عادت به مرگ من است که درجريان نوشته به يک 

ای اين قلم به سبک نوشتۀ خواننده ھ. يادم می آيد، می نويسمه ه و سرگذشتی برو می شوم، فوراً قصه ضرب المثل روب

 ايميل ھای خود مرا جانانه توھين می کنند و يا تشويق، ھردو به من يکسان خوش مزه تر  ی کامل دارند و درئمن آشنا

  . از قابلی دست پخت مردم ولسوالی اندخوی شبرغان است

و يا مردی که جوھر مردی نداشت، مانند شلغم يخ زدۀ ولسوالی لعل و سرجنگل است که که تلخی نداشته باشد ای نوشته 

درھيچ ديگ مزه دارنمی شود، اگر ديگ سنگی، حلبی، مسی، چودنی و يا کاللی  با ھرنوع موادی که مخلوط کنيد، 

  .باشد، طعام مزه دار نمی شود

کسی نيست  الھا سر زبان مردم پروان و کاپيسا است و ھيچ که ازس در باال از قلبه، يوغ و کشتزار ياد کردم، قصه ای

  . که يک روز در کاپيسا و پروان زندگی کرده باشد، اين قصه درحافظۀ او نباشد

پدران ما قصه می کردند که يک دھقانی در واليت کاپيسا که سالھا مرچ تند کوھستانی خورده بود و مانند مرچ تند، مرد 

که می خواست سرگاو ھا قلبه کند، زير يوغ و اسپار ھردو گاو زانو می زدند  و داشت، وقتیتندخو بود، يک جوره نرگا

مرد دھقان از خوابيدن گاو ھا زير يوغ ناراحت می شد، روزی اين دوگاو را با خود سرکوه بلندی باال . و می خوابيدند

  .ال ھای شما چه خوب قلبه می کنندين که سيئکرد ودرگوش گاوھا گفت اگر از من نمی شرميد، ببينيد به طرف پا

که من در نقد کتاب رھا درباد، چلوصاف  حاال خانم سجيه و آقای اميری گاوھا را به کوه کشيده و طعنه داده اند، مثلی

  .کثافت آن کتاب را بيرون دادم

 قلبه ئی را ھم در کاری را که آقای اميری و خانم سجيه کرده اند، نه تنھا خران سرکاری را تورداده، بلکه گاوھای

سرکوه بی غيرتی کشيده اند، طعنۀ بی غيرتی و وطن فروشی به آنھا داده اند و از دادگاه ھای معتبرجھان خواسته اند که 

اعضای حزب دموکراتيک خلق را که مرتکب جنايت بشری شده اند، به محکمه کشند و ملت افغانستان که از 

ستند، منتظر به محکمه کشيدن اين افراد ھستند، اگر محکمه نمی شوند، حداقل جنايتکاران و حاميان بين المللی آنھا ھ

  .خوراک ماھی ھا مانند ببرک شوند، تا دل اين ملت کمی يخ کند

د که اينھا حق دفاع از خود را ندارند، خران تور خورده و گاوان بی غيرت حق دارند از خود و ملت افغانستان نمی گوي 

  .سر و کون در جرايد وميديا، خصوصاً در فيس بوک ھا، سايت ھا، راديوھا و تلويزون ھا بزنندحزب خود دفاع کنند و 

نه تنھا ملت افغانستان اين جانی ھا را با اسناد، داليل، شواھد و قرائن جنايات شان ثابت ساخته اند و جنايتکاران را 

ی به خاطر دفاع از خود و احزاب خود بارھا ئريکاتکاران چپ و راست، روسی و امآشکارا قلم داد کرده اند، بلکه جناي

اعتراف به جنايات خود و اعضای رھبری خود و جانب مقابل خود کرده اند، که نزد ملت افغانستان، چپ و راست 

سگ سگ است، دم سگ سگ است، سرتا پای سگ، جنايتکار يکسان است و ملت افغانستان به اين عقيده ھستند که 

درھرحزب خوب و بد بوده ، . يست که دزد ھم می گويد يا خدا، صاحب خانه ھم می گويد ياخدااين درست ن. سگ است

اگرآقای اميری لستی را به نام جانی ھا و جنايتکاران از طريق برنامۀ خود پيشکش نموده، تفنگ داران حزب 

د، بھتر است خودشان اين لست را دموکراتيک خلق امروز توپ و تفنگ ندارند، نبايد از عقب صدا بلند کنند ونغاره بزنن

به نشرات بسپارند، اگر کمی شرافت و مردانگی در شأن وطن فروشان است، در سايت ھا و فيس بوک ھای خود 

بنويسند، در تلويزيون ھا و برنامه ھا حاضر شوند، بگويند فالن شخص به حزب ما و به ملت افغانستان خيانت کرده، از 
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ندارند که بدون خريطه فيرکنند که فالن شخص خانم برادر زن خود  نايکاران اين حق را حزب سوء استفاده نموده و ج

  .را گرفته ، حق حرف زدن و شخصيت حقوقی و سياسی ندارد و نمی تواند جنايتکاران را معرفی کند

ون ي ميل۵ش از بيکاکا تو که وطن را فروختی، به ناموس سر تا سرملت خيانت کردی، دوميليون انسان را سر بريديد، 

را آواره ساختيد و امروز در کمود غرب به اجازۀ بادار روسی خود به موافقۀ غرب طبل سياست می زنيد، شما قابل 

اسالم و که  محکمه نيستيد، اما کسی که خانم برادر زن خود را گرفته خاين، بی ناموس و وطن فروش است، در حالی

وقتی که اسالم به يک انسان حق می دھد بعد از فوت . ا گرفته نمی توانيد خود رۀگفته که شما خانم خسربرھيچ دين ن

برادر، خانم برادرشما اگر آرزوی ازدواج با برادر شوھر فوت شدۀ خود را داشته باشد که ازطفل ھای يتيم خود دور 

  .نشود، می تواند ازدواج کند

 حزب  سره و ناسره ای اعضای. بردارندی دست ئخلق بھتر است که از اين ياوه سرااعضای حزب دموکراتيک 

  .دموکراتيک خلق را که متھم به جنايت شده اند، ازطريق ميديا جدا سازند

 که انشعاب کردند، درفاصلۀ اين دو زمان ١٩١٧ تا انقالب ١٩٠۵حزب بلشويک و حزب منشويک بعد از انقالب 

 خود نوشتند و در مملکت ما احزاب خود ھزاران مقاله و کتاب عليه يک ديگر به خاطر روشن شدن ذھنيت ملت

فروخته و جنايتکار ھزاران انشعاب دربين شان رخ داد، واقيعت را به خاطر روشن شدن ذھنيت ملت شان نوشته 

ن و جنايتکاران حزب خود حمايت می کنند و اسره و ناسره نمی سازند و از خايننکردند و ھنوز ھم صادق و خاين را 

 جنايت شايد نکرده باشند، می توانند که خود اعضای پاک حزب دموکراتيک خلق ، ،د فروختهکسانی که در احزاب خو

 کنند و صف خود را پاک سازند و از سر خرغيرت بی ءن را افشااخاين مجاھد و طالب به عوض اميری و خانم سجيه، 

  .معنی پائين شوند ، ديگر از کثافتکاران و جنايتکاران آش قروتی سياسی نسازند

ا زمانی که خودشان خاين وصادق را در بين خود تصفيه نکنند، اين را بدانند که محمودی کبيرگفته بود بگذاريد که ت

محمودی رابکشند و اين را بدانند که از موی يک محمودی، ھزاران محمودی سرمی زند و آن حرف در تاريخ عملی 

اگر ما اميری و خانم سجيه . حمودی و غبار بودند وھستند شد و ھزاران محمودی ظھورکرد که انقالبی تر از زنده ياد م

  .را خاموش با اتھام زنی کنيم، از زيرموی اين دو نفرميليون ھا اميری و سجيه ظھورمی کند

خاين و صادق خود را جدا  حرکت درست اين است که خود احزاب بدنام با دادن يک لست با اسناد، قراين و شواھد،

  .سره کردن به قناعت ملت بپردازندکنند تا با سره و نا 

که درسی وچندسال اينھا مانند قانغوزک ھا در مواد فاضلۀ گاوھای سياست روی يک ديگررا بوسيدند رسوا و بد  مثلی

    .نام ماندند

  .ياد من آمده قانغوزک گفتم قصه ای ب

وانا، استاد طنزبود، با سلطنت ک ھراتی بود و شاعرخوب، نويسندۀ تواسماعيل خان سياه که مشھوربه اسماعيل گوز

نزديک و از دلقکان دربار نادر بود، روزی ھاشم بی خصيه، صدراعظم ، شاه محمود خان، صدراعظم و شاه وليخان 

اسماعيل خان که . برادر کوچک شان در باغ کاريزمير قدم می زدند، نظر شاه وليخان به قانغوزک ھای سياه افتاد

ک کرد و گفت اسماعيل خان واه وليخان روی خود را به طرف اسماعيل سياه يا گوزمانندقانغوزک ھا سياه بود، ش

  رفقای خود را می بينی که با اين کثافت محبت می کنند؟

ھاشم خان سرشاوليخان قھرشده . که من باشما محبت دارم اسماعيل خان که مرد حاضرجواب بود گفت شاه وليخان مثلی

  . می کنیرا باز گفت چرا دھن اسماعيل خان 
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شما قانغوزک ھای چپ و راست به نام حزب دموکراتيک خلق ، مجاھد و طالب که سالھا درکثافت غلت می زنيد و 

ن بشرميد، واقعيت ھارا ا و مھاجر آميزش کرديد، اگر از خدا نمی ترسيد، شرافت نداريد، از معيوبين، ايتام ، بيوه ھا

  . ھن خانم سجيه و آقای اميری بسته شودبگوئيد تا دھن ملت و برنامه سازان، خصوصاً د

 ٢٠١٣نومبر١۵

 


