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 Political سياسی

  
 نا   ر محمد سرور

  لمانامونشن، 
١١/١۶/٢٠٠٩  

 
  کشور بی سر و بی  د ر

 
                    
وطن نونی  کشاتارزگوه شت واقعات گذۀبزرگان دربار ثار آستفاده ازا حت ھمين عنوان بات قبلی مضاميندريکی از

ازينجا   اما اولترارمگذناگفته بخواھم  ینمدارم که  ديگریگفتنی ھای  ھمان عنوان  اينک تحت،صحبتی کرده بودم

يا صاحب تمام  سريمدان ھمه می  ميباشد زيرایمجاز ،صاحب  بی اپ و سربردن بی کاره بمن از مقصدکه آغازمينمايم 

   .ينات ميباشدکانستان خالق  فغا ا شورک وجھان

 

 قوی چنگال دشمنانن بي  درجانگنجشگ نيم  مانندسربلندت وکھن وطن باستانی  د متوجه نباشی مادرشاي! عزيزداروطن 

 سوی من باچشمان نگراناست شدن  چهپار جان کندن وحال سختی نفس کشيده دره ب  داخلی وخارجی پرتوان پنجه و

 آنچه اندساخته ھم گل کوزه  و  گرکوزهکوزه ھم ھم  را خودفروشا ن که وطن کمک بعضی ه ان باشغالگر و مينگرد توو

ه براه ديگر اما ازپردازند  فغانستان میا ه بکه ميدھندياردھا دالر را نشان مل آنھايکی ھر .ھنديدمدرينجا انجام  بخواھند

نوب جيا شمال  غرب، وشرقه ب اامداخته شده پر دالر بيست مليارد شنويم که ازھرزبان می. نند حسابات خود برميگردا

ه ب متعلقعمارت  چندکه  رانجنگساال قيمانده قدرت نمائی با و پار ھمان خرابهجز مندازياخاکدان نظر  اينپايان و باال

ھمان احمد پوده  .نمی يابيد  چيزیبيشتر گرديده اعمارتازه  ساختمان افغانستانپالن ازغيرديگران نقشه  باردران مليار

ی يگانه چيز، نوا و ناله وھمان گريه ، گدابيچاره ومردم  واران بيک؛ ھمان مردم بی سرپناهھمان خرابه و ه است که بود

نيستان کمو ، ميباشد زياد شدن حالدر ھرروز است که تعداد آن ی شمارب کرد مقابر توان انکار آن نمیاز وشده  زياد که

 ھم  خارجی  سربازانامروز کردنديم وپنھاندفن يک قبر در خودراتگان کش صدھامسلمان پوشان عمامه ونامسلمان 

  .ميسازندرا برمال نھاآ   بين اقوام ايجاد دشمنی ونفاق جھت ا ستفاده سياسی وًبعدا  اما،د ھمان ميکننًتقريبا

 وکارميگمارد ه ران را ب که بيکاو بزرگ سسات توليدی کوچکؤفابريکه و ميا احداث  نھارآ حفر  وب آخيره ذ  ودساز 

 ھيچکنونی حالت  ردرنگارنگ  وھوتلھای مدرن و بلند عمارات بزرگ و .خبری نيست ھدبيکاری ميکا و تعداد فقراز 

   .  مداوا نميتواند رااساسی گونه درد



www.afgazad.com                                                                                       afgazad@gmail.com    2

 نيک رفته ناميامرزی وايمان بودند که با خدا ب با و  پاکچه مردم نيک، وطندوست،ای ما را بيامرزد ھمه پدران  خدا   

استرداد ، مبارزه و جھاد  اشغالمفھوم ه ب(( سبزسرخ وسياه رنگ سه پرچم  يک با کپارچهي؛ وخرم، سبز، آبادوطن آزاد

  مادسته ب را )) زراعتیباقدرت کشور(( وشه گندمخبا ))حکومت اسالمی يعنی(( ارای محراب ومنبرد .))استقالل 

مردم گدا و غالم ، اشغالگر پرچم ٣۴با پاشيده يخته و ر،وخته س،اسير کشور ،يندگانآبه  اينک که  نفرين برما .دنددا

ه  ھمه  بکهکنونی تحت نام جمھوری اسالم  دولتمردان ، و اميران بنام مسلمان،  کمونيستان بدنام نميدانيم  .ميسپاريم

 ان جوان نزد خدا و شده ا ندو تباھی روزگار سياه  اين ۀوسيل  سبب و، جمع آوری  ثروتمقصد احرازکرسی وقدرت و

  ؟دارندجوا ب  چه افغانستان و نسل اينده  موجود

 و شرم آور، دردناکروزگار با چنين ساخته اما ھيچگاه سياه را سپری  طول تاريخ بسی روزھای سخت و  اين وطن در

 ناموس و پا زير  وپرچم سرنگون  ،وغالم اسير مردم ،اشغالوطن نيم چشم می ببيه ب. ديده استمواجه نگربار  ثرأت

خواھان  عضی خودچاپلوسی جاه طلبانه ب تملق و بان آ بيحاصل اين و و تبليغاتیدھل  وازآ سفانه أمت اما  ،باد ھوا شدهبر

گم سردرخبر را وبيچاره بی وطنداران  ، ومغشوش ، راحقايق ،کر را که گوشھای شنوندگان انعکاس می يابد چنان

  .بردارند بھره می وخود ميکشانند خواھندي مکه ھرسوه بساخته 

آن  از ياکارکنان دولتی   اماداريمقانون نام اصولنامه وه ب روی کاغذ درين انوبھترين قدستگاه دولتی درقبول کنيم  بايد

به  ميز روی  درديده گرفته نا ميدانندخود ضرره ب  تعميل آنرا چونند می فھمکه کمیکساني، يا فھميده نميتواننديخبر وب

   .ميگذارنديش نما

 ثراين ا  وشاخاغچر با  دزدانعنوان تحتای مقاله درخط سرخ ه  درصفحه سياه ب اتحادالمنافقينۀجريده درسکينمادر

زيارت احمد زمچ ولی گوش کن و دم  يزدارومرکج سسه ؤادبی مجايزه  را که  گوش درازعبدلقا آبيامرز  خداجاويدان

  .نشر کرده نيز حايز گرديده مزن را 

     

  )).شودنآسان کمشکلی نيست نفوذ ودرسايه دالران نشود     راسھ کسیيچ ھافغان رکشورد((

  
 ی عبدهللاقاآھه  ھه   ھه  ھه   ھه نوشته  بعد از يکخنده طوالنی ھه  ھه  يان  پر رو ا ديده درھمچنين در تحت مضمون 

 بعدازصرف انواع ،بودندبنياد گذار تباھی وبربادی افغانستان جناب خليلزاد ھای مھتاب که مھمان  شبيکی ازدرعبدهللا 

وبا زمزمه اين رباب  و طنبور و دمبوره واز دلنوازآو استماع کباب و نوشيدن عصاره ھای انگور ،سيب وناک 

قصر برگشته، دالرھای فروش وطن ه  ب)) دامن دريده امشب چهد شفقتخون بغله الھی ب(( مرحوم صوفی دھقان شعر

اين قوت معنوی ه  ب. خواب عميق فرو رفته انده ديده بسته و ب ،گذاشتهسرنيززير را  امريکا اياالت متحده خريداری 

  :ايرانفقيد  شاعرشعر مرحوم عشقی

   

  داغ بردل اللهبنھاد ؛  دست اجنبی  شد خزان جمھوری  ؛ نوبھار امساله      (( 

  سر و حه ن کرد   سحر ؛   بلبلت  ؛ غصه و غم و ناله       شد نصيب اين مل

  ين  ا ست  پشکل ا جمھو ری نقل 

  بسيار قشنگ و خوشگل است اين
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و اعتماد اميد ھمين خواب ه  بخواب رياست  جمھوری را ديده  بی حساب ارواح شھدای گورھای دسته جمعی ودعای 

خوف اينکه ، ازسوابقه بدون توجه بنيز چشم بسته  انتخابات کميسيون ودکانديد کردن را خود ،قاب بادنجانھای دور تائيد

مانند نه بودند  و مستحق اين مقام ان نه يکی ش نفر، باقی و يکی يا دوبشردوست رمضان جناب جزه بند کردير چنين ماگ

آھی از سينه  وآرند حرفی برزبان بدون اينکه چشم بسته  ًا مجبورند تتوانس می جھان يافته وساير درافغانستان   راشان 

ش راست .شنيديممنگسک شده بود ھمه اوسانه سرنرا که برای آداستان  ودادند شدن اجازه کانديدونا شناخته گرفته برآرند 

زيارت بابه ه خنديديم و ب کانديدی بعضی ازين کانديدان خنديديم و خنديديم وگدی بازی شرميديم و از ازين ھمينکه 

  .ه دريديم  يخازين روزگار وطن بيچاره خود قبر صوفی و زيارت عاشقان و عارفان  ،کاھدانی بازارخيابان

  
خويشی باخليلزاد  ًبرقراری ارتباطات دوستی مخصوصاز عبدهللا عبدهللا تا قبل اعقيده بيشتر وطنداران، جناب ه ب

حتياط قدم برداشته وبه آھستگی ان، ازشرم اعمال ننگين وخطاھای گذ شته باا افغانست بربادی پارازيت اصلی تباھی و

صطالح،  آب سرد را پف کرده مينوشيد اما بعد اه  ب، ان ديده می شدبسيارکم درمحافل وطندار تنفس ميکرد و

 بيشترھم اجتماعات دروتر  دبلن و   قدری زيادترشانروصدايس و ت يافته ھياھوأوی کمی جر بابط  رواازبرقراری

 خاباتاشتراک درانته چوک کابل ھم دال براينست که محرک وی بسر حتی تبصره ھای اخير.  گرديده ا ند ترننمايا

حيث کانديدای ه ب درانظار و خليلزاد بوده، ھمينکه اورا دربام باال نيز بازار کوچه و دار دار و  ھوياھش درين ومشاور

 زينه را اززير پايش برده ود وبی مزه است وعکس العمل مردم افغانستان را ديد که سررياست جمھوری برمال ساخته 

  . ھوا باشد  خدا کند که اين تبليغ باد .دربام تنھا گذاشت وداشتهبيچاره را خدا نخواسته مالخوليا معرفی 

  
   :خارجیش د يگريکی داخلی و راز نھفته ميباشد که دراجرای اين کار دو چنان مينمايدجريانات  

   

گاھی  و ، قبول دارم  که گاه ميگفتقای عبدهللا عبد هللاآ تمام اين جروبحث وھياھوی مسخره وکوميک :علت خارجی 

ختم رای معارف ودفاع را تاز رئيس دولت  و،برطرفرئيس کميسيون را  وزيرداخله  و  ياقبول ندارم ،يفرمودم

نگاه اگردلم خواست والال خليلزاد اجازه فرمود وھمکاران اطمينان دادند که ، بندی سازيد آمحبس  ياانتخابات درخانه

تحريم  نراآباز ھم حق دارم   اشتراک ميکنم واال؛زند ميتوانند آرای بيشترمردم  را درصناديق ا نتخابات به نفع من بيندا

وده درازی بستگی به انتخابات ايران ازخالل اين جريانات چنان فھميده ميشود که ھمه اين گدی باری ونازونوز و ر .کنم

 يعنی ھم درافغانستان آتش نفاق قومی را دامن ،فاخته شکار کنند دو داشته وبازيگران پشت پرده ميخوا ھند با يک تير

   .اين وسيله مردم ايران را تحريک کنند تا به آشوب و سروصدا ومبارزات خود ادامه بدھنده برنند وھم ب

  

 کشوررا ۀوردن سطح دانشی مردم ا فغانستان درجھان  يعنی اين مردم استعداد تشکيل دولت و ادارآ پا ئين :علت داخلی 

ندارند وسران شان عبارت ازاينگونه اشخاص اند درصورتيکه تمام کسانيکه در ارگان دولتی کنونی ماموريت 

ند  باقی يکی ازاينھا را مردم  بی صالحيت اًدود وطندوستان واقعی که کامالعتعداد م کي جزه ومصروفيت دارند ب

ه کنارجھان ب  ا نتخابی خود نشناخته وبارھا صدای احتجاج خويش را در ھمين باره ازتمام گوشه وۀافغانستان نمايند

الت متحده امريکا، روس، ی افغانستان نه بلکه انتصابی ايا ارگانھای نشراتی بلند ساخته و اينھا را خادم واقعۀوسيل

بدون  کترين صالحيتی نداشته وچتقد اند که زمام دارافغانستان کوخته اند وھم معا ايران و پاکستان شن،فرانسه، انگليس
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 درين ھم جای والت متحده در کابل کاری انجام داده نميتوانند قومندان نظامی ايا و ه و اشاره ارباب وسفيرزاجا

 کار ميگمارند که کوره کسانی را ضرورت دارند وبً استعمار گران واشغالگران اوال ترديد نيست که کوچکترين شک و 

 کور، يعنی کارھای اربا ب اصلی را ھرچه وھرطوری که انجام ميدھد نا .د نيد باشازسرتا پا کودن و فرمانبربا   کروو

لعمل نجا ويا ازاين وآن ميشنود بدون عکس اآ  کر، يعنی ھرسخن بد ونا سزا ويا  انتقاداتی را که ازينجا و.ديده بگيرد

 الحمد عاملين موجود دستگاه هللاباشد که  فرمانبر و ھدايت شنو فرمانبرکودن يعنی تنھا .بوده وناشنيده تلقی گردد

 دورازخطر رئيس جمھور، معاون  وزير وکيل، جنرال، دولتی کنونی ھمه اين صفات رادارند وانشا هللا چند بارديگر

   .ن ميشونديوالی وسفيرتعي

     

  .غير قابل باور استيز تعجب آورو چند چ برای من

   

ک عضوآن تبعه  ي خارجی ون آعضو دوابات افغانستان انتخسمع شکايات  ميسيونکاعضای رنف از جمله سه - اول

ھور رئيس  جم نميدانم  . ) مالپهزما واک ئی ه گير( ميباشد خارجیاعضای دست ه ت بيعنی صالحي  ست، اتاننسافغا

  ده و حق مردم افغانستان را دراختيار ديگران گذاشته ؟ چگونه خاموش مان درين  باره

  

م ددفاع ميکنم و مرفغانستان  از حقوق مرم   ان   مند   فرموده ا حبه مطبوعاتی جناب عبدهللا عبد هللا  طی مصا  - مدو

نگليسی خوب که اھا  اين خدا پناه بردمه  وبکنيد تکان خورده  باوراين دوجملهاستماع از  .کشورم از من حمايت ميکنند

چگونه به السنه انگليسی ايراد ميفرمايند مجامع در تلويزيون وحتی بعضی بيانات خودرا  ،خوانند خوب میھم و دداننيم

حت نوشته  صراه بکه  را آزاد  وسايرممالک جرايد المان و نيويارک تايمزويد واشنگتن پوست منتشره درجرامطالب 

يتھای شخصه بار حکومت خودرشوت الرھای د  امريکا متحدهتگاه جاسوسی اياالنماينده دستدران لحظاتيکه  « ،اند
 تحويل میدرپنجشيرآن بود  لعضای فعا يکی ازاعبدهللاهللا عبد جناب که افغانستان شورای نظار کار ست اندرود بزرگ

  کمک و رھنمائی نماينددهنشنھا آحم فعاليت امزتوسط سربازان امريکا  موقع اشغال افغانستاندرشان سربازان تاداد 
می ھم ديگرگفته شد   که  ھمينً خصوصاپردازيمم دالر قدرن اي که ما کردنديباورنم و خوشی ميلرزيدندتعجب وزا

 کهھمکارانتان وسايرشما.  »بستند نگري می وگاھی جانب ما ءسوی رفقاه به يدند وھريکی گاپردازيم، ديوانه وارميخند

کدام ؟ وانيدرھبری ميتوکدام حق ادعای ه بيد؟ ومردم ميبروطن و نام ازا فروختيد چگونهمردم ر وو طن دربدل اين پولھا

 شما . ميرود بلی آب زورسرباال  ؟ ميپذيرد خودس دولتيحيث رئه شناسد و ب میرھبرراھا  شماازيکی   ،وشوطنفر

  .قت حقيقت را ميدانيد آنوبه عربستان برگردد روزيکه شتر ددراماني ه ازشدت گرماک داريد قرار شترۀدرساي

   

  شتر در خواب بيند پنبه دانه       گه خف خف  گه دانه دانه

  

زعامت  دعوی که  را عاليجنابانين يکی ازآثارنام ونشان آنوقت ستني رسيدً که يقينادرسبحساب حق وروزھمينکه    

 که درس یينجاھا آ موسمی ازھای نرا بادابوی ش شايديافت و دينخواھميکننند   راستانندرافغاست اريووکالت و

 ھایستد  . دین بويتنھا ھمليتھا ومسؤ ايکاش . ومسموم ساردوطن را متعفنفضای  وبياورد د وطنفروشی گرفته ان

 معاشاتو يفتحاپاکستان  ازوصدقنا گفته  و آمناايران به  خامنه ای زانو زده ايد،حضور درخمينی را بوسيده و

 یقاآ وطن گفته بهتاجکستان را . اتن انداخته ايد يس لملکه انگ باردره بسه دھل نواخته ودرفران . ايد داشتهفتياردماھوار
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 فروختهرا وطن ياالت متحده امريکا ا ه بوشسته  ا ھای عرب رشيخدستان  .ھای مردم افغانستان رابخشيده ايدبخونپوتين 

ميدھند ايستاده ھنوزوه دداقربانی اره اش  دوبنجات اين کشورکه درراه مردم قھرماندربرابرازھم ب که عجبا واايد 

   .ودعوی سرداری ميکنيد

 نشرات واشنگتن جواب يکی اره د بنتوانستي شرم خجالت وازد  قھرمانی ميکني جھاد وکه دعویکی ازشما يک روزي 

 هستانھا نگاشتدازشما ای يک  سياه ھربعضی کارھای درموردکهزاد جھان آسايرنشرات  و تايمزک يارپوست ونيو

 نشراتوابطال از خود پرداخته دفاع ه بچند کلمه  با توضيح می بردارندپرده  انکارھای سياه توازروی  ومينگارند 

مين نشر رموقع ضرورت اسناد را با فوتوی مجدر وکه اسناد ثقه داشته جواب آن جرايد ما ميدانيم .د را ثابت سازيشان

  .ديگر چاره ندارند موشی خاجزسان نيست وگنھکارا ن آميتوانند کار ساده و

  

   :عشقی شاعر ايران ميگويد

   

  ؟يره کنند  تسلط دھند و چھست ھرآنچه       ؟نيا  ثروت د  و گرکه زروسيممرا ا 

  ؟کنند   گر که ليره ن ا تما م ريگ بيا با   ؟    درختان گراسکناس شود  تمام برگ

  ک را ذخيره کنند؟فالاسپس به گنجه ام       ؟بخشند گرددوبمن آسمان ھمه زرگر

  ازچپ وراستکه مردم بدين نيرزدھرگز

  کنند ه  خير ه  نگا  برمن ت  بچشم  نفر

        

 شنيده که  موش ھا بعد از اشغال کابل توسط طالبانھای کابل موش وموشھا گوش دارند،ديوارم ميگويند مرد :سوم

 وطن اردوی جنگی ھواپيما ھا و تانکھای يکتعداد ر ظان با موافقت شورای عبد هللا عبدهللا و صاحب جناب مرحوم آمر

نھا مانند آقيمت ويا فروخته و ؟شدهبخشيده يا   بوده؟ امانت صورت ه بنھا آمعلوم نيست   . بودندبرده  به تاجکستان را 

  رديده ؟ گتحت الجيبالجورد  زمرد وقيمت 

     

 ترھاوپبلخ توسط ھيليوکواليت درخبرھای شنيده شد که  چند روزقبل باشندشده نندگان محترم متوجه  خواشايد  :چھارم

 .دنعمل آورده ونقيض  ھم ب ن باره تبصره ھای ضدآودر اين خبررا شنيدند ھمهفرود آورده شدند  ز سربايکتعداد

سياره  ، ازکداماز کجا؟ ھا بودند  گینھا آکه کسی ندانست امروز  لھذا تا،چون کروکورو بی خبر انددولت اعضای 

کدام کره ازکی ھا اند . ميپرسند د و يکی از ديگر نرزانلمردم افغا نستان از ترس وھراس   چه مقصدی آمده اند؟ وبرای

 باشند يا آزاد اند؟ میتحت مراقبت رکجا سکونت دارند؟ د ؟ اند يا حيوانشکل انسانه آيا ب؟ اند چگونه زنده جانو؟ آمده

تماشای چھره   پس از .گريزانند ازمامورين بلخ  که مانند وزير داخلهھمآنھا اي؟ ه ميتوانند دسانير يا ضررآ  ،اند زاد آاگر

)  سی، آی ، ای (ين موضوع را به اطالع رئيس جمھورامعاونين  اينھم معلوم نيست ؟ندگشته  ابه کره خود برنھا آھای 

قيق اطالع داده و آنھا تحکار دارند ونھا سرآجاسوسی که با  يا ديگر دواير)بی ، ان ، دی  )  ( ۶.آی . ام( )بی  ،یکا ،ج(

 نزی که مدرھمان رو گفت  که وطن رفته بودوطنداران يکی ازفرستاده خودشان ميباشند؟غاز کرده اند، يا آالزمه 

کرزی دوباره رئيس جمھورشود من گر با اين بيان جناب نور والی بلخ که گفت ا راو نشان  سربازان بی نام آمدن جريان

د سج ممامافوری از ،شنيدمم ميساز سرنگون  ودگرگون وکرزی را ازرياست جمھوریت شمال راپامالفحاصتمام بلخ و

 .ديدار فاميل برسم به مصون و ھم رخط ھم از ختم تاي آوگردنخواسته ودرذ نشن تعويموافغاتھا در


