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 23/۰2/2۰1۹         یمیرح ابیره فیحن
 

 !؟یاتبک  رانی قوم ش  یا یبک  ات
 
 
 
 

 م،یه دارـپنجــهزار سال خیر کرده اند که تأرـوش فلک را کـه گروگان گرفته و گـان را بـو زم نیزم

ها  دهند که ما افغان یخود را تاب م یبلند شود، بروت ها یو کاکگ یمردانگ رت،یکه گپ از غ ایهرگوشهٔ دن در

 .میده یتوت هم ارزش نم کیرا  گرانیو د  میتر از همه مردمان جهان هست رتیبهتر از همه و با غ
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 3از 2

 !ریـــــــش مــیــهست رـیــا شــه مــکزنند  یشوند و ابلهانه داد م ینم یانسان بودن هم راض به

و  یالیس (Adolf Hitler) "هتلرادولف "با  یریو دل ییدانند و در جنگ و جهانگشا یهم م ییایرا از نژاد آر خود

 ....را سخت شکست داده اند "ریسکندر کب"کنند که  یرقابت دارند وافتخار م

تر، محتاج تر و بدبخت  ریپسمانده تر، حق تیواقع افسوس که در کردار و رفتار روزمره و در صحنهٔ عمل و در اما

 .هستند ایهمه مردمان دن نیتر

 

سواد دارد، نه رهبر دلسوز و عادل است،  استمداریمال، به مال مانند است، نه طالب به طالب، نه س نه

 .ماند یم یشان به مسلمان ینه تاجر و دکاندار با انصاف است و نه مسلمان

شان وفادار هستند، نه  مانیارزد، نه به قول و پ یم یرویبه نظر شان به پ گرانید نییو آ نید نه

 یابر نیسرزم نیدر یه خوشموجه دارد و ن لیشناس، نه قهر شان دل فهیراستگو و وقت شناس و وظ

 یم دهیخود بهتر و باالتر د را از گرانیدر امن و امان است و نه د یمانده، نه مال و جان کس یکس

 .......تواند

دار را حرام  نیجالت ینیریو ش تیکنند، چاکل یخوانند، پنج وقت نماز را در جماعت ادا م یو شهادت م بهیط کلمه

را مانند شربت انار  گرانیورزند خون د یذره هم ابا نم کیالمال  تیو مال ملت و ب میتیدانند اما از خوردن حق  یم

 یر و سختفشا شان یباال یگردند و وقت یگرگ م د،یآ یم انیشان به م یمنفعت شخص یپا یکنند. وقت یبه سر باال م

  درسانن یدهند، به هر در و دروازه خود را م یکه منافع شان را از دست م دندیآمد و د

را در جملهٔ  گرانیمقامات بلند را به اجاره گرفته و د یداریو معامله گر که چوک یچند قرارداد کی

گرفتن قدرت چنان مصروف تک و َدو و به هر سو  یروزها برا نیشمرند، در یآدم هم نم یبن

 یشانیپ دنیبه مال یدشمن را دارند حت یشناسند و نه پروا یسرگردان هستند که نه دوست را درست م

 .هم حاضر و آماده هستند نیو کرمل نیشان بر لخک دروازهٔ لن یبا طهارت و دستارها یها

 ها یه س شدن رو رونیب یال 13۵۸که از سال  یصاحبان نیکه مجاهد میگو یم یخاطره ب نرایا

اد کردند، ست جهـیاشغالگر و کمون یهایه روس هیسال عل ۹مدت  یبرا 13۶۷در سال شوروی 

 اه ونیلیدادند، م شیبرا دیشه یکام مرگ فرستادند و لقب مفت و مجانه هزاران جوان ساده دل را ب

خود شان، به  یبا رضا و رغبت و خوش شیپ یکردند، چند رانیپاکستان و ا یانسان را آواره و راه

بزرگ! تمنا  ژنفیمعظم و بر نیلن ر،یکب نیالست یکرس نیجانش نیا نیبردند و از پوت فیمسکو تشر

 آب و یدهد و نگذارد ب یاریقدرت و حکومت، به آنها دست  یبر کرس دنیو التجا کردند که در رس

 کیزدن دهیکه خود را مغز متفکر نام یغن نیشان ثابت سازند که ا یبه آقا واستندپرده شوند و خ یب

 !آب سازد و هم همهٔ ما را یاست هم خود را ب

 یرــــشــ  !مـیـهست ریـــا شــــد مــزدن یــر مـــــه غ  ــا، کــم رانیـــــش رتـیـغ ستا نـیا



  
 

 

 3از 3

ردار ساختن شان، ده ها  امبریپ نیهمت و شهامت مسلمانان ما که خود را وارث نستیا و اسالم نام نهاده با کفاندن و م 

 !پدر و دربدر ساخته اند یو ب میتیهزار طفل را در کشور 

 نیکه کردند، در ییها یزیو خونر اتیهمه جنا سران قشون سرخ با وجود آنسربازان و اف اگر

 فهٔ یخاطر وظه دهند که آنها ب یاند و شعار م ختهیجاده ها ر یروزها در کشور شان رو

نگ شان در ج دیشان جهت کمک به مردم افغانستان به آنکشور رفته بودند بناًء با یستیونالیانترناس

ه آنها بدون شک ب .ستندیشناخته شود، حق شان است و مالمت ن یقانون افغانستان برحق، عادالنه و

 .و امثال آنها کشتند نیمراتب کمتر و آسان تر از طالب و گلبد

 یها به سرکردگ از افغان یکه عده ا دیاش خواهد گنجان نهیچگونه در اوراق س خیدانم تأر یننگ بزرگ را نم نیا

 ندهٔ یخاطر مالقات نماه فروش، ب نید نیمجاهد ریو محقق و سا قانونی نسیونور و عطای و  نیو گلبد یکرزحامد 

نزد رو مغز به مسکو  یاحساس و ب یجناوران ب ران،یمزدوران پاکستان و ا ،یقرن، آدمکشان حرفو یها یوحش

 .دندیبخش یرا ارامش و خشنود ژنفیو بر ریکب نیارواح لن قتیرفتند و در حقسیه ها 

زنان، مادران و  وهیب مان،یتینالٔه از آه و و ، بشرمید شناخته شده یتشنگان قدرت و دزدها یا

 اگر داشته باشید!!!! ! دیگوش ده کباریوجدان تان  یو به صدا  دیبترس ده،یپدران داغد

 (انی)پا

 

 

 

 

 
 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان "آرشیفبه فهرست  ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر
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