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موسی ھستی مارک توين افغانیسيد : نويسنده   

 کدام کانديد دربين مردم بدون کلشنکوف ميگردد؟
اريخی است ودر ه موضوع اول آن معلومات ت اب داکترعبدهللا اين مقاله دو موضوع دارد ک ی نق موضوع دوم ھويت ب

ا استوطن  ومورخ  خوبًوھم خواھشی ازسترجنرال نبی عظيمی دارم که واقعا يک نويسنده عبدهللا رامعرفی ميکنم  ب
ه قوانين تاريخ نويسی آشنايی کامل دارد د مساله ناگفت م دارم وچن ل وزيرخارجه اسبق ھ ای وکي ه آق ام ب ه يک پي  البت

   :می خوانيد  ا در ضمن ھمين يک نوشته ديگرکه ھمه آن ر

ـ١ ه  ــ ه ھرک ن مقول ست اي وش ني رف ب ت، ح من مااس ست بادش اريخی دارد.باماني شه ت داران . ري ت م ام سياس تم
  . مخالفين خودرابترسانندوسوء استفاده ازاين جمله کنند.بعدازجنگ دوم جھانی تاامروزکوشش کردند

ـ٢  ن مـ ه حمايت ازحکومت دي دی ک د، ھرکاندي اکودن  ی کن رده ،مليت ھای م ودن فکرک ستان راک اگرمليت ھای افغان
ده  ل ش ان تحمي ه سرش ن ک ت دي ردن حکوم ين ب اطر ازب ارزه رابخ وان مب ستان ت ای افغان ست،مليت ھ ني
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د ًفعالندارند،خودھمان کانديد کودن است که فکرمی کند، غ مليت ھای شريف مارافريب می دھ وع تبلي ن ن ه .با اي ا ب وي
   .وبه مقصد خودمی رسد.برادران ايرانی ما خرمی سازداصطالح 

شه ـــ ٣  ه عاشقان قباحت پي ه ب شينکوف شعری سرودم ک ان کل شتند و من برقرباني شينکوف شعرگفتندوک شتارو کل ک
د. مشخصات آنھا بدست تاريخ نويسان درج تاريخ شود ويس خودگرم نگه دارن اريخ دست ن . نفس گرم اين شعررا درت

  . رحقيقت منارگمنام شھدای آزادی وطن است که تا حال بنامش چنين مناری بنياد نشدهکه اين شعر د

ستان را چشم کوروگوش کرفکر   د مليت ھای افغان د وميخوانن کانديدان رياست جمھوری سرود کلشينکوف خوانده ان
يشرمانۀ کشنکوف را کرده اند وسينه ھای شان را باکلشنکوف ھا می درند بخاک وخون يکسان شان می کنند وسرودب

    .ميخوانند

 بخاطر آزادی افغانستان شفاف گه ایمليت ھای افغانستان گفتم ھيچ انتخابات وھيچ لوی جره من اولين کسی بودم که ب
ا مليت ھای آن سرزمين نباشده تا زمانيکه يک ملت قدرت سياسی وسرنوشتش ب. نبوده ات . دست خود ملت ي انتخاب

   .بی ثمراستشفاف وھرنوع گرفتن تصمم 

د  با آبرو اين نوع انتخابات سرگذشت تاريخی وطن را لکه دار می سازد، تاريخ ی.به نسل ھای بعدی شده نمی توان   ول
   .ثمرش به کودکستان ھای نسل ھای بعدی شده می تواند

ردد         روزداغ ترمی گ ه طومارسياستھا! دراين روزھا که جريانات انتخاباتی روزب ن استعمارگران ک ی خودرا دراي
   .ھرکس به نوبۀ خودميخواھد، بيخبرازسياست استعمارگران کھن.سرزمين کورگره زده اند 

شينکوف درفضای سياست   ه وازدود وآتش کل ه ومحل خود آموخت اب قري ه سياست را پيش ارب داران ماک سياست م
ه خودرا   ند نا حرف می زاين جا وآن ج فھميده ويا نافھميده ويا دستوری .ند نمطلب درست می ک برخود  وبخاطری ک

ند، رده باش رح ک ات مط وده انتخاب ای موج ت ھ سندگان  درسياس اين نوي ت وخ ن پرس ای وط ايت ھ صوصا س ًخ
اه بعضی از اه وغيرآگ ستان آگ ن آوژورنالي اجران دي تعمارگران ، ت اوزين واس ات غيرمتج ن انتخاب ه دراي د ک امی دانن نھ

سان، موادمخدر، بخاطر مستحکم ساختن ظالمانۀ حکومت د اقبران ان ابی آن، قاچ ًين ومذھب خصوصا مذھب نجس وھ
اه ودو حزب ءفحشا  وقاچاقبران بين الملی ، مجاھد ساخت آی اس آی ، القاعده ، طالب ، حزب دموکراتيک خلق ، پنج

و ، جھ ه متحد ابتکاری زمان داکتر نجيب ، احزاب راجستر شده وزارت عدليه دولت موجوده ، شورای نظارگوی درگ ب
حزب دموکراتيک خلق جدا شده " چنته  ملی بی سروسامان چپ وراست ، شاه پرستان درحاشيه رفته ، چپی که ازچپ

دستگاه ھای  . يا ازچپ دست وزبان دراز ی که درجريان شعلۀ جاويد بودند ومرتد شده اند"ويا ھنوزطبل کھن می زند
د تاجای ًجاسوسی دنيا وخصوصاھمسايه ھای افغانستان دراين ا نتخابات خودرادخيل می دانند، وبه نفع خودتالش دارن

ودن ای پای بر ی برمشروعت وغيرمشروعت شفاف ب اينين داخل خود دردولت آينده پيداکنند ، بعضی استعمارگران وخ
  .  اين انتخابات به کمک مزدواران داخلی خوددر تالش استند وغير شفاف بودن ويا بخاطرشگست وپيروزی

ا ص ه ب ت خالص د گف م : راحت باي ت وھ ستان معتقداس ای افغان ت ھ م ملي رده ھ شت پ ای پ ت ھ ردن دس ازی ک ه ب ب
   .استعمارگران ودول نظاره گرازاين دست ھا در انتخابات افغانستان بی خبر وانکارکرده نمی توانند

ه مليت ١ ه ب ی خواسته ک ستان ـــ يکی ازژورناليست ھای خودساز کلشنکوف دارجھادی درسايت آزمون مل ھای افغان
ستان صاحب نظراست قسمی خودرا مطرح ال می کندودرسياست افغان ات را دنب ات انتخاب م جريان ا ھ ن آق !!!  کندکه اي

دارد  اله نگھ او وگوس ت از نظرگ ت اس ا غنيم ت م ه مل م ب ه ھ دا اورا ک اريخی . خ شه ت ه ري ۀ ک ک مقول بيخبرازي
د نورجنگسا ا عطامحم رال وارخط رزی وجن درتداردسرمخالفت ک م ت رقيب سرسخت رشيد دوس،الر مشھورغاصب ق

دين ساخت آی اس آی  ود ش مجاھ رزم خ يح هللا ھم ل ذب ت اسالمی قات روش جمعي دين سربکف وطن ف ه مجاھ ازجمل
ا  وه دادان عط ن ژورناليست بخاطربزرگ جل ود اي سازش گرمشھوربا استعمارگران مقولۀ که بوش زمانی بکار برده ب

   . بکار برده محمدنور مزدورشناخته شده

ود ستان وعراق بخاطر سرکوبی طالب والقاعده بکاربرده ب . مقولۀ که بوش درزمان اول روزھای تجاوزخود درافغان
د  شان بدھ ه جھان ن ا القاعده . خواسته بود که با اين حرفھای خود زھر چشمی ب ودول مخالف خودرا از ھمکاری ب

اه گفته بودھرکی که باما. وطالب برحذر داشته باشد ی آگ  نيست بادشمن مااست اين ژورناليست نمای سايت آزمون مل
شتيبانی  د جنگساالراعالن پ ن فکر است ازوقتيکه عطامحم ه اي ه وب ھانه وياغيرآگاه ھانه جمله بوش را تمسک گرفت

اگردبا  ين ش يظ هللا ام د حف سعود مانن اه م ادار احمدش اگردک وف ز متفکروش دهللا مغ دهللا عب رک عب ودرااز داکت ا خ وف
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ر . اعالم کرد" بچه گک"پشتيبانی خودرااز داکتر عبدهللا مشھور به  داد خب ه از بغ شينی ک ه ن ور خان اين ژورناليست ک
   .کرزی ھم ميخواھد ازعين مقوله عليه مخالفين خودبکار ببرد: دارد گفته 

دبگو يم وبع ابی کن شه ي ه راري اثيبيايد اول اين مقول رزی ت ه سرمخالفين ک ن مقول ه اي ه يم ک ا درسی ب دارد ت ا ن ير داردي
   .شود ژورناليستی که آب ناديده پا ازموزه کشيده در آينده 

ادا سفرکردند، ا وکان ه امريک رانگليس ب  طوريکه شما می دانيد بيش ازدوصدسال قبل دزدان وجنايتکاران ومردمان فقي
ه مشترک در دولت امريکارا ساختند فرھنگ ، کلچر، زبان وخصلت خونی شان يکی بوده وازضرب ل ھای عاميان  المث

   .ًمجالس ونوشته ھای خود خصوصا طنز نويسان شان استفاده می کنند

داران امريکايی ١  ا سرزبان ھای سياست م ين باردرجنگ دوم دني ـــ اين مقوله ھرکی بامانيست باداشمن ما است اول
   .بر المان بودند بکاربردند مخالفين شان که طرفدارھتلررھرا عليه وانگليسھا که توانسته باشند آن 

درزمان جدا شدن پاکستان وھندکسانيکه می خواستند مسلمانانی که جدايی طلب بودند مسلمانانی راکه درھند می مانده 
د  بودند ،مانند ذاکرحسين  دا شدن مسلمانان ازھن ارھبری ج ه مخالفت ب وغيره راتھديد کرده باشند گفتندھرمسلمانی ک
  م باشند دشمن مااستند می کننداگر مسلمان ھ

ه روس زمانيکه حفيظ هللا امين موفق به کشيدن ببرک وديگرپرچمی گکھا از افغانستان ره کی ب ا   شدآن وقت ت  وکيوب
 مزدوريار، اسداله سروری، اسلم وطن جار درسفارت چکوسلواکيا وبعد ،نرفته بو، تره کی کشته نشده بودوگالب زوی

شده بودن ده ن فارت روس پناھن ت درس دآگاھی داش ط ديورن رف خ الب زوی دردوط وم گ انواده وق ه ازنفوذخ ين ک د ام
نسبت به وازگالب زوی خواھش کردکه بين دولت کابل وگلب الدين حکمتيارکه درقوم مانند حفيظ هللا امين خروتی بودند
دين حکمتيا ب ال بزبه گل راغ س ل چ ت کاب ه ازطرف دول ری کندوقتيک انجی گ ود مي رح ب دين مط شان داده ديگرمجاھ رن

   .سرمی برده بودوھنوزدرتوقيف کابل به سياف ازدھمزنگ کشيده شد.شد

ستان  اجی گل ان ح د صديق خ سرمديرصاحب محم دجان پنجشيری پ ون احم ان برادرپھل سعود توسط آقاج اه م د ش احم
  . مامای پھلوان احمدجان ازپاکستان به نورستان واز نورستان به پنجشير آورده نشده بود

 با دولت کابل ديگران حکمتيار بخاطريکه قبل از  رسمی عرض اندام نکرده بودند ، گلب الدين وکل جداگانهتنظيم ھابش
ه سرشوردادن  ازه ب ه دستورآی اس آی ت ازی ب به موفقه رسيده باشد ديگرسران مجاھد که تازه به خود سری ويکه ت

ا د خصوصا خود سری ھ ی ًاينجا وآنجا به کمک آی اس آی شروع کرده بودن اب قبل ه احمدشاه مسعود ھمرک ی بزدالن
شاور داشتند .خودراتھديد کرده باشد وذ در سرحد و پ ه نف شاوری ک درچوک يادگاربکمک طرفداران خودوارباب طاھرپ

د دين پراگن د مجاھ ايی بخاطرتھدي داخت ودرآن گردھم ه راه ان ايی را ب ايف است هگردھم اين خ د خ ه ان ه گفت  ومزدورک
ين  ه درب ی مردچشم سفيد ک ين الملل ستان وجھان شھرت ب اينين وملت افغان رد درخودخ ی داشت ودارد درآن گ ر روي ُپ

و: ھمايی فرمايشی گفت  ه فت م است نظرب ر مسلمان ھ وی اھرکس که باحزب اسالمی درداخل وخارج نيست اگ ی مول
   .دمی دانيماورادشمن خودوھمکار دشمن خو.  تره خيل شيخ الحديث مشھورافغانستان کافر و مرتد است صاحب

ی  م دريک سخن ران ين ھ دوشب بعداز بيانيه وگردھمايی شيطان بزرگ حکمتيار بخاطر تھديدمخالفين خودحفيظ هللا ام
   .کسی که بامانيست با دشمن مااست: خود گفت 

ل متحد  رفتن رای مل ا وبخاطر گ د ديگر دولت ھ د بخاطرتھدي ه کن ستان وعراق حمل وقتيکه می خواست بوش درافغان
   . کسی که باما نيست با طالب القاعده وبنيادگريان اسالمی است:گفت

ا ب وج درت طل ه ھردکتاتوروق ن مقول ست هازاي ای شک ني د وج ی کن تفاده م د اس ر بتوان رده اگ تفاده ک ب سوء اس  طل
د ن نيرنگ استفاده می کن د از اي م بتوان ع خو. اگرکرزی ھ ه نف ه ب ن معقول م زورازاي ا ن ک اه طلب اتوران وج ی دکت د ول

سر شانه ويا ضابط دروکرزی که از جمله سياست مداران مکاراست می داند که پشتی بانی خ. دناستفاده کرده نمی توان
جنرال ازعبدهللا عبدهللا وکسی که ازاوپشتيبانی می کند ويا ازيک کانديد ديگردرصالحت خود آن نيست وعطا محمد نور 

م از ن راھمه می دانمظلوم ھم به اختيار خودنبوده وبرطرفی آن ھ ه نيست اي ر داخل رزی ووزي ل ده نصالحيت ک د وطف
ود ه چنانچه ب. ساله ھم می داند  م ب وليس ھ ايی پ ه امر جن ه در آن جمل خ ک ر از سران ادارات بل رزی سه نف دستور ک

وده واست دلی آن مقامات ب رزی تب ه دولت ک  توسط وزير داخله کرزی که از نگاه قانون در حد صالحيت وزارت داخل
س ا نتوان ه بخاطرمخالفت سترجنرال وارخط د توزارت داخل ا کنن ا بج ورد نظر خود را ج ه اشخاص م سنده . ک چرانوي
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ه .  بدھداو رحم کندتا کمی عقلی به ویومفسرسايت آزمون ملی ندانسته است خداوندبه  د ک ا خداکن واز واقعيت گويی م
ردم .د تحليل سياست دانش تجربه وتحصيل مسلکی می خواھ.آزرده نشود ين م ا درب رن ھ ضرب المثلی در وطن ما از ق

   .ھر خری خرمن بمالد حاجت گاوان نيستگر: عوام ما سر زبان ھا بوده گفته اند

ه نقش ــ٢ ستان ومنطق ات ودرساختن دولت افغان ه درانتخاب سانی ک ره ک اب ازروی چھ اال نق ن نوشته درب  درمقدمه اي
وداشتند ودارندانگشت شماری کردم درسرزمينی ات ل ه ھيچ وقت انتخاب ی ، ی  ک ه ،شورای واليتی ، شورای مل جرگ

ا  د حت ات نمی توان ودن انتخاب مجلس سناشفاف نبوده وملتی که سواد ندارد وحق تصميم گرفتن ندارد وبخاطر شفاف نب
د را دازب رجيح دھ ر ت د ت ته . ب ن نقش داردواگرخواس ای م ت ھ اب افرادواشخاص ملي ای ديگری درنظروانتخ دست ھ

ر با ا غي ه آنھ ه ب ات ک د در قسمت انتخاب دوھم می توانن شندکه انتخابات پوشالی راردکنند توانمندی ردوصالحيت رادارن
ه بخاطرسرنوشت . شفاف بودن آن ثابت است سکوت کنند ای انتخات ن ه پ ولی خريده شده ھا بخاطرفقر مجبوراستند ب

  اری است چبخاطر پول وزورمی روند از نابلکه وطن وملت خود

ه  سبت درمملکتی ک ه ن ی واستعمارگران، ب سلط اجنب ا ليست ينتجاوزمت ام درست .  امپري ودن نظ ا يش ،نب ھمسايه ھ
وق  ای حق سيب ھ ه پرن رام ب گ ،و احت ای دموکراتي اعی ،آزادی ھ دالت اجتم ی ، ع صادی ، فرھنگ ی ، اقت سياس

دبشر،استقالل،حاکميت ملی،حفظ تماميت ارضی، آن درخطرقرارگرفته وکدام عقل ين سليم قبول کرده می توان ه درچن   ک
ی عدالتی  سمانی وب ر وپ شده درفق مملکتی که روبروبا چنين خطرات دورو ازمزايای انسانی ومدنی تا حال برخوردار ن

رد.دولتی قراردارندھای وزورگويی انارشيست  ا صورت بگي ات شفاف درآن ج اده حضرت . انتخاب ياکرامات خارق الع
اکی  سلمانی وپ ددی وم ان مج سعود قھرم اه م اک احمدش اارواح پ ياف وي ای س اف آق ر ن ا س ادی وريش ت ران جھ رھب

ای . شود که انتخابات شفاف صورت بگيرده ایسبب معجز!!! ملتی ومحمد ظاھر شاه بابا!!!! ملی ه اق ران بگفت درغي
ردد ابود گ ان .سياف سرتاسراين خاک آلوده به شرک وکفرشده آبادی ھاويران شود واين ملت کشته ون ا ی زم رده ھ  م

ردم .وحضرت عمرازقبرکشيده شود) ص(عثمان  ل دفن وتوسط م ای کاب وی دري ه درپھل تحت فرمان شاه دوشمشيره ک
ل . ومدافعين آن وقت وطن کشته شده است  ا جوان وطف ر ت ا زن از پي رد ت ستان را از م ده شودوملت افغان اره زن دوب

اور . بخاطرمرتد شدن بزند ازھوشيار تا ديوانه را به فرمان آی اس آی شالق  ه ملت خوش ب ه بگفت شاه دوشمشيره ک
ابر  وی ج ا در پھل د وي ارا مسلمان کن افغانستان دور از منطق دين وانسانی سر بی تنه جنگ می کرد مليت ھای وطن م

ابی رااسياف اختيار فتو وبه . ه که ھندو است ببنددھانصارسر بزند ودفن کند وسايت کابل نات ل وھ د ی مذھب چت .  بدھ
د وحکومت  زور بقبوالن تابه زوراز طرف دلقکان دين سرمليت ھای افغانستان يک بار ديگر دين مطلوب نظر شان را ب

   .مطابق ميل جاسوسان ، استمار گران واعراب مرتجع بسازند اسالمی 

شترازمل ا يمردم بی خبرازخودافغانستان عاشق اسالم که بي ابی ھ شويق سياف وديگروھ غ وت ر تبلي ه اث ررا ب ا دال ون ھ
ری . دردامن عرب سعودی مفت خواروطفيلی بريزند  ه از اسالم خب ارا ک اور خود م ردم خوش ب وعرب ھا پول ھای م

ل .دوباره بدست آدمکشان وويران گران بدھند. ندارند ب، اخوان چت د ،طال تا مليت ھای افغانستان بدست القاعده ،مجاھ
ستانی کشته شوند مک شارمذھب . تبی ، وبنيادگرايان، بز پرستان وجاسوسان پاک ه انت ه اھداف سياسی خود ک ا ب وآنھ

انواده سعود واعرب مرتجع  يس بخاطر دوام وحاکميت خ يس بدستور انگل چتل وھابی که از طرف يک جاسوس انگل
ده از آن ل در آم ه شکل يک مذھب چت ه ب يس در منطق د وسياست ھای خود انگل ع ببرن ه اسالمی نف ه .  در جامع بگفت

درغيرآن خاک . دنومردم آن ازبين نرو. ت افغانستان ويران نشونداسياف وديگر شياطين تاوقتيکه شھرکابل وديگروالي
ه ازآن سياف شناخت نزديک  افغانستان پاک نمی گرددو نماز بخاطر نجس بودن خاک افغانستان قابل قبول خداوندی ک

   .ن قابل عبادت نمی باشدداردخاک افغانستا

واين  ارک ت ه م ه ن انیمشکل اين جا است ک ستانافغ ه افغان ن ب اجران دي د  ازترس ت ه می توان ه ازريش سياف . رفت ک
رد ا بگي انی وحضرت وديگر شيطان ھ ه دھن . ورب انوب دش دوازپيش شان پرسان کن ب بزن ل طال ان . باکيب ه يک ن ک

  . وپرسان از شيادان کند. چندفطيراست

رده. خدايش حافظ دينش نيست.  می شناسيد  شما شياطين دينی را کهاين  ن ساخته ومقررک ا . شمارا ضامن دي درکج
د.درحالت ضعف وناتوان مانند جغدی افتاده  شر می کني انی ون شتی ب ن آن را حفظ وحفاظت وپ ری . که شما دي ه داکت ک

ستان بخاطرآن برای تداوی آن جغدمرموزکه بنام خدا شما آنرا رويکش تجارت دينی  واين افغان ارک ت خود ساخته ايد م
داويش  ر جھت ت ادا داکت ه از کان د ديوان تد جغ ات بفرس ما نج دای روی کش کارش ستان از دست خ ای افغان ت ھ ا ملي ت

   .پيداکند

ذيردآبادی  ی عاطفگی خشونت جنگ را نمی پ ی ب خدايی را که من می شناسم وخدای مسلمانان واقعی است ظلم ويران
دگان عاطفه ، رفتن بن رحم ، کمک ، دست گ ايی ، رحم ، ت وه پرسی ، زيب يم پرسی ،بي سان دوستی، يت بنده دوستی، ان
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ه صفات او ٩٩از .ديده می شود درکتاب رھنمايش که قران است  ار است ، ديگر ھم ام وصفت او يک صفت آن قھ  ن
ه از لطف وکرم است وھرکسی که ازکتاب اوتفسيرخشونت می کند يا قران را نمی دا ان است ک ه شيطان زم ند يااز جمل

   .خدای صادق وراست وبامحبت تعبير خشونت وکچ روی دارد

ه . وبه وطن خود چه کرده می توانند؟ معلوم است. بخود وبه مردم خود. آيا ملتی که دردام چنين بی خدايان قراردارد  ک
د . مظلوم واقع شده اند. وملت خودوطن خودکرده نمی توانند. ھيچ چيزبخود داريی ھای عامه درجيب جنايت کاران مانن

   .وامثال سياف رفته و می رود  سياف 

ل  د ، ودولت کاب جوانان مارا به مواد مخدره سر دچار ميکنند وپول آن ھمسايه ھای افغانستان و درجيب طالب ، مجاھ
ز درد. واستعمارگران ومزدوران استعمار گرواعراب مرتجع وناتوسرازيرمی شود  ه چي زدوران ھم ا وم ه ھ ست بيگان

استعمارگران وتاجران دين ومذھب بنام مسلمانان قراردارددر تائيد ورد انتخابات پوشالی درقسمت شفاف وغيرشفاف 
   ميدھند يا نمی دھند بخاطر مداخله گران ونوکران شان نقش ندارند  مليت ھای ما با وجوديکه رای  بودن انتخابات

ستان: نيمپس چطورما وجھان گفته می توا  ا از  که انتخابات در افغان ه ورييس جمھورموجوده م  شفاف صورت گرفت
   .قماش احمدی نژادھا نيست 

مليت ھای يک مملکت تا ازسواد نسبی برخوردارنشوند، دانش ملت سازی سالم بشکل يک آيديای سالم درمغزشان ــ ٣
تار،چور،چپاول، مزدوری وطن فروشی، استعمار به اساس کسب دانش وتجربه بوجود نيايد ، ويرانی ،نابسامانی، کش

ين  اق بری، تفنگساالری ،اختطاف، رشوتچپذيری، قا ادی درب ی اعتم ل ،جنايت ،ب  ستانی ،انارشيزم، بيروکراسی ،قت
مردم وحکومت ، حکومت دين گريبان گيرآن دولت وجامعه باشد، مردم آن سرزمين آرام نمی شود،وطن شان آباد نمی 

لک مترقی دموکراسی حقوق امل پذيری را سرمشق خود ساخته نمی توانند ،در پھلوی ممحد پذيری وتگردد، اخالق نق
سانی  ار ھای ان دنی بامعي رد وزن حقوق م سانيت حقوق م سان وان ه ان بشر قرارنمی گيرند، خودراجزممالک و مللی ک

ده   بين الملی قوانين ردم عقب مان ول م ورد قب شردوست وجود دارد،م شه  در ممللک ب ه ھمي شود،ملتی ک ع نمی ن واق
ه  ا ب درد مليت ھای يک مملکت ،ت ه ب درفکر کمک وچشم به جيب ديگران دارند، آن مليت ھا نه بدرد خود ميخورندون
سان  افع ان سانيت صادق نباشد، من سان وان ه ان ردم ب ه م پای خود استاده نشوند، اکثريت مردم باسواد نشود به وطن ب

ن ومذھب خود وانسانيت ومنافع وطن ومردم ان ودي م زب ژاد وھ  خودرا از منافع خود واوالد خود وفاميل خود وقوم ون
د ه حکومت . بيشتر نداند،و حکومت دينی رامرددود نشمارند،که سرنوشت مردم ووطن را دردست خود بگيرن د ک وندان

ت وده واس ت ب ر حکوم اک ترازھ ن خطرن ا ارزش ائدرجا. دي سان آنج اکم است ان ن ح ت دي ه حکوم دارد، يک سانی ن ن
ات شفاف  ه انتخاب دی است اگرخواسته باشيد، ک دبختی آن مليت اب رد، وب ول صورت نمی گي انتخابات شفاف وقابل قب
د،  ردم شما آرام شودگوشش کني اد وم حقوق زن ومرد وقوانين انسانی ومليت ھا به ملت واحد تبديل و سرزمين تان آب

ارا  ميت دين ازحکومتدارخالص شود که مليت ھای ساکن افغانستان باسوادشوند وحاک ، ھمان طوری که دست کليسا ھ
انيون منفعت طلب ودلقکان دينی را ازدولت قطع . از حکومت کوتاه کردند ن ومساجد وروح اجران دي شما ھم دست ت

ی دزد ، قا ل کنيد ومبارزه عليه اين نوع سياستی که در جامعه مذھبی به يک سرطان خطرناک در جھان تبديل شده حت ت
اک  ستم خطر ن وع سي ن ن ن سرنايی دوام اي وی حکومت دي ع شان است در پھل ه نف می را ، جانی ، که اين حکومت ب

ن .  کاسه پنھان حکومت دينی است  مليت ھای افغانستان درک کنند که چه نيم کاسه ھای در زير اين.زنند اگر جلوی اي
اه نگرددنوع سيستم مزخرف گرفته نشود ودست تاجران دين از دولت ک ر از خود شاھد . وت ا وشما مليت ھای بيخب م

د باشيم  ه .بدارزدن ھزان گاليله وشاھد ھزارھا سقراط محکوم به زھر حتمی باي ن نترسيد ک اجران دي وھيچ وقت از ت
ه ديشی شمارا  سرين بنگل شمارا تکفير می کنند يامانند سلمان رشدی سر تان جايزه می گذارندويا مانند خانم تسليمه ن

بگذار که مرا مرتد کافر بی دين بگويند ولی ملت افغانستان می داند که من نه کافر استم . جبور به ترک وطن می کنندم
ن اجران دي ن ت د ومی  نه مرتد استم ونه نامسلمان استم ونه به اندازه من اسالم ودين اسالم وديگر اديان را اي  می دانن

انی مسلمان چش. شناسند انوادۀ روح ام تحصمن دريک خ دنيا کشوده ام وتم  خودرا در کالت خصوصی واکادمييم ب
وده من  زی نب شريعت واسالم به پايان رسانيده ام اگر من مرتد وکافر شده باشم معلوم است که درچانته اسالم ودين چي

دانم راحت ه وج داکنم ک ر شما . باشدآن را آگاھانه ترک گفته ام وبه آن افتخار می کنم که من توانسته ام راه بخود پي اگ
ی  وان مکتب ب اخ د طال ن مجاھ اجران دي ذھب والقاحت ن وم ی دي ان تقلب را عامي ن م دۀ م ای پوست کن ن حرفھ ا اي ده ب

ين کسی . نشناختيد تا حال بد بختی وبی شعوری خودشما وخدای جغد مانند ويرانه ھا دين خيالی خودشما استيد من اول
ه  ن ب ه حکومت دي ه مخالفت خودراعلي وده ام ک اه ب م نيرنگ ھای ظاھرش ردم وھ ستان ابرازک دين درافغان دن مجاھ آم

انی حتمی است آنکه در راه .رامردود دانستم وبه مليت ھای افغانستان ھوشيارباش جدی دادم  ارزه قرب ه درمب تم ک گف
ترسد بزدل  ازدشمنان انسان وانسانيت می  مبارزه ودرراه انسان وانسانيت بخاطر دفاع ازانسان وانسانيتو آزادی وطن

ی . ترين فردبشراست ايمان آن ھم کامل نيست د ) رض(وحضرت عل ۀ داردمی فرئي اه ترس است: مقول رين گن . بزرگت
ه مساوت .( من به پيروی از مقولۀ جد خود ترس را بزرگ ترين گناه برخودومليت ھای افغانستان می دانم در جامعه ک
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ام است ر وجودندارد، عدالت بن ا است ف م حکفرفرم ه آن حکومت  ظل ردم برعلي ام م دی قي ادات خداون ام عب ض ترازتم
ره است . ًخصوصا حکومتی که خودراتطبيق کنندقوانين دين الھی می داند اه کبي ين دولت گن ه . واطاعت ازامر چن ه ن ک

   ".ھستی) "قابل بخشش خدا می باشد ونه قابل بخشش انسانھای صادق وبا وجدان

    صد ھا آفرين بادتامين برمردن

  ه افشا شدبه مرگت مرد بدزاد ک

   نخوردآن سوپ تلخ زھرماررا

   وطن برباد نمودروسان دلشاد

   سرود، شعرکلشنکوف روسی

   که تاخواندسروداش کارگرخاد

   بخاک وخون کشندبازميھنت را

  بنام خدمت وعدل وکانديد آزاد 

   تکرارحسن 

ا بدست عاشفان کشتاروکلشينکوف شعرگفتندوکشتند ومن برقربانيان کـــ ٣ لشينکوف شعری سرودم که مشخصات آنھ
که اين شعر درحقيقت . و نفس گرم اين شعررا درتاريخ دست نويس خودگرم نگه دارند.تاريخ نويسان درج تاريخ شود

  . منارگمنام شھدای آزادی وطن است که تا حال بنام اش چنين مناری بنياد نشده

   قصاب نکشد آنکه بزالغرباشد

   گک تن اوزانکه نه زيبد بچن

   آنرابکشندکه چاق وفربه باشد

   ازدورنمايان شودقامت او

   بی آنکه بگويدصفت اش قصابان

   ازدوربه چشم خريدارنمايان باشد

   گردست بجانش ببرد قصابی

   آن قسمت آن موردتائيدخريدارباشد

   من نی بزالغرم ونی بزدل

   برنغمۀ گارد بسرايم ھمچو

   مانند زوالنۀ پای

  درزندان که سراييده  
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   ھرگزنترسم زقصاب وقاتل

   که شده برريختن خونم مايل

   زانکه من عھد نوشتم بخون رگ خود

   چراو کردم پيمان بحق بی چون 

   استم استاده به آن پيمانم

   ۀ وطنم جان دھمرخوش به آنم که در

   تاکه يکقطرۀ خون ازمن باقيست

  بکنم بی دريغ 

   در رۀ آزادی خاک ،سرخود قربان

  افی بميرم روزی حارم که درزيرلترس د

   گربميرم نکنيددفن وکفن ھرگز مرا

   زانکه آن مرگ به من ننگ باشد

   گرزند دشمنان به سينه ام تيری

   "ديتابوت مرا زچوب شمشاد کن"

   بی کفن دفن برقلۀ بلند

   روبروی باد کنيد

   تاباد بيارد زھر گوشه دامن دامن

   به من بوی وطن 

   تا که از بوسۀ باد

  آرام بگيرم به لحد 

   اين وصيت بتوکردم جوانان وطن

   ھرکجا نالۀ آزادی سرداديد

   يا که دشمن بخاک يکسان کرديد

   يادازمن ناشاد بکنيد

   نوجوانان وطن
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   بسرايدبه آوازبلند

   که سرودم بتونسل جوان

  بتوتاابد " ھستی "باشداين تحفۀ

   طوريادگارنگھداروبخوان

   اين سروده بکن وردزبان

   تابروزی که بخيزدشھدا

   تاکه شاھدبگيرند

   "دامن قصاب" لکه ھای 

   د کلشنکوف خادنزير پا بشکنان

    

   :نوت 

سران   کردن  مقصد ازروز فرارسيدن روزی است که ملت توان محکمه.ــ تا که شاھد بگيرند لکه ھای دامن قصاب ١ 
ستان ،  اخت آی اس آی پاک د س ران مجاھ ق ، س ک خل زب دموکراتي ه ح اری ب ه ھمک تی ک پ وراس ب مزدوروچ طال

رد امروز امپرياليست . مجرمين جنگ، کشتاروويرانی مملکت کردند اع می ک اينين دف ديروز سوسيال امپرياليست ازخ
اينين لکه ھای دامن . خودشان بدست خودحق محکمه خاينين راداشته باشند روزی فرابرسد که ملت  ه خ وثابت کنندک
ه حق . ه اساس محکمه خاينين ازاستعمارگران غرامات جنگی گرفته شودو ب. قصاب استعمارگراست د آن روزک ه امي ب

شکاف اع را ن ی دف ت ب شودوقلب مل رانم شنيده ن شنکوف دروطن وي ه حق داربرسد وصدای کل شينکوف دب  وسرود کل
   .سرود جاسوسان نباشد وازنام کلشينکوف انسان نفرت داشته باشد 

ه ازپدرپشتون وازمادرفارسی زبان پنجشيری است يکی ازدستياران نزديک احمدشاه مسعود  داکترعبدهللا عبدهللا کــ٢
سرخاله  دالوکيل پ ه توسط داکترعبدهللا عبدهللا وعب سراج ک ل ال دماتی جب ل مق راردادننگين سالنگ وپروتوک بود که درق

و ودببرک کارمل مسوده شده به امظای داکترنجيب واحمد شاه مسعودرسيد درسيف دفتريعق اد حفظ ب د . بی رييس خ بع
د  شاری کردن ا ف ناد پ اطرآن اس اقی بخ وبی وب ه يعق د ک ل متح ب دردفترمل ده شدن داکترنجي ب وپناھن ت نجي قوط دول س
بخاطراسنادمحرم توسط دارودسته شورای بزپرستان نظاربه دستورروس کشته شدند نه تنھا احمد شاه مسعود محکوم 

ا استندتاريخ است اينھا ھم ازجمله بازماندگ شه ھ رزی  . ان جنايت پي د ودولت ک رچم ومجاھ ا پ امروزازدست داشتن ب
ات  ل ووالي ه جنگ ھای تنظمی کاب ام طالب ک ا بن سان ھ رين ان دن وحشی ت وآوردن استعمارگران ومساعد ساختن آم

ی شرمانه کاندياستقالل افغانستان سبب آمدن اينھا شدانکارمی کنند ودم از آزادی و د وخودرا ب د آزاد ومستقل می زنن
ه  درحاليکه فرق بين اينھا کرزی وديگر وطن فروشان که خودرا کانديد کرده اند نيست .می دانند  جھبه متحد آشکار ک

از طرف چپ وراست بدنام وتمام جنايت کاران سه ونيم دھه ساخته شده واز داکتر عبدهللا عبدهللا پشتيبانی مستقيم می 
ان می آوردکند بازھم با بی حيايی وبی شرمی ستان.  کلمه مستقل وآزادرا برزب ن دروغ ھای  راومليت ھای افغان ا اي ب

ی  ه ب شاخدار خود ميخواھد که فريب بدھد از يکطرف نشان ندھد که با اين جنايتکاران است وطرف ديگر نشان بدھد ک
شتيبانی می شود  دنام پ ه ب د است .طرف ومستقل است در حاليکه به اساس اعالن خود جھب ل وزيرخارجه امي ه وکي ک

ساس  ت ح ن وق ه دراي دنظر گرفت ود را م دان خ ی وج ی عظيم ای نب د واق ی کن دگی م ويس زن ه در س ب ک ر نجي داکت
د  بيچاره ورنج کشده دريک مقاله ارتباط  بملت داکترعبدهللا عبدهللا را با حزب دموکراتيک خلق و شورای نظارومجاھ

ا د سراج ب ل ال د ومسونقش اساسی آن را درپروتوکل جب ه نوشته کنن ی طرفان وليت خودرا ؤرنظرداشت وجدان خود ب
  .خداکند با اين تقاضا عوضی دق الباب ننموده باشم .وجدان وملت خودرفع سازند ابردربر

   


