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  27/08/2017                                                                                              حمید انوری      
 

 "شتر در خواب بیند پنبه دانه"

دانه"، ضرب المثلی است زیبا، گویا و عام فهم در سرزمین به خاک و خون کشیده شدۀ ما شتر در خواب بیند پنبه "

 که عالمی برای گفتن دارد و در بسا مواقع مورد کاربرد.

المثل فوق در مورد آنانی صدق می کند که در تالش مذبوهانه غرق اند تا توته ها و ذره  و در این مختصر، ضرب

راتیک خلق" را که نه نشانی از دیموکراسی داشت و نه هم پیامی از خلق؛ جمع و های حزب منحلۀ گویا "دیموک

جاروب نموده، خاکروبه ها و کثافت را بار دگر مشت و لگد نموده، خمیری از آن بسازند و به تنور َگل گَل میری 

 شرایط موجود کلچه بزنند.

و به هیچ تبصره ای نمی ارزد، تا آنگاهی که از و اما این قضیه در ذات خود به منزلۀ آب در هاوان کوبیدن است 

سایت ها، پورتال ها و فیس بوک های همان زیردار گریختگی ها سر برون کند. "دل شان بایسکل شان"، هر گلی که 

 می زنند به سر خویش می زنند و ما را با آن کاری نیست.

ر از "پورتال های وزین" بدر می کنند و آب مگر و اما زمانیکه چنین سفسطه ها و چرند پراگنی های تهوع آور س

 از آب تکان نمی خورد، خاموش بودن گناه است. 

 آخر گفته اند:

 "، چو بینی نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است"

ورنه ما را با خوب و بد کسی کاری نیست و"خسروان کار خویش دانند". اما بعضاً همین خسروان دچار لغزش و 

 لیت آنگونه که باید بکنند، نمی کنند.وهم می شوند و بعضاً هم احساس مسؤ اشتباه

بعد این مختصر به اصل موضوع می پردازم و آنهم اینکه چند روز قبل به نوشتۀ تبلیغاتی و تهوع آوری بر خوردم 

خانه خشت و  "نور محمد غفوری" در یک "سایت وزین" که روزگاری در آن که از قلم خون آلودۀ یک خلقی به اسم

سنگ و سمنت آورده بودم و در آبادی آن گویا خون دل خورده بودم، به نشر رسیده بود که حالم را بهم زد و سرم 

 گیج رفت.

در نخست با خود گفتم حتماً اشتباهی صورت گرفته و کسی آنرا ناخوانده آنالین ساخته است و شاید ساعاتی بعد حذف 

هیچ عکس العملی از هیچ عالی جنابی و هیچ محترمه ای برنخواست و حتی با گردد، اما چند شب و روز گذشت و 
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نوشتن یکی دو سطری هم کسی مخالفتی از خود در مورد نشان نداد که نداد؛ پس دانسته شدم که نه، آنان اشتباه نکرده 

 اند، بلکه این منم که به غلط اندرم.

ر چرندی را و هر زهرماری را به خورد مردم داد و اسمش آزادی بیان هم از خود حد و حدودی دارد و نمی شود ه

 را گذاشت، آزادی بیان!

 گریختگی خود آن چرندیات را منتشر می اگر خلقی شناخته شده "نور محمد غفوری" در سایت های رفقای زیردار

 کرد، ما را با آن کاری نبود، مگر چرا در "سایت وزین افغان جرمن آنالین"؟!

پراگنی های "نور محمد غفوری" خلقی زیر دار گریختگی و وامانده از حزب منحلۀ "دیموکراتیک اکنون سفسطه 

 کنیم.  خلق" را باهم تول و ترازو می

افسوس به حال آنانیکه "سایت وزین" شانرا دیده به دانسته به لجن زاِر حزب منفور و منحلۀ گویا "دیموکراتیک خلق" 

 می اندازند:

 

 2017/  08/  22                    نور محمد غفوری 

 ! راځئ چې سره یو شو

 ! درنو، زړورو او په هیواد مینو مترقی مبارزینو

 اسالم علیکم و رحمة هللا و برکاتهُ،

زند که در زمان قدرت مداری  خلقی" اما گویا فراموش کرده است یا اینکه خود را به کوچۀ حسن چپ می غفوری"

"دیموکراتیک خلق"، در شکنجه گاه های متعدد مرکز و والیات که هموطنان شجاع، مبارز و سردمداری حزب منحلۀ 

کردند، شکنجه گران سادیست "اگسا، کام، خاد و بعداٌ واد"  و عاشق مردم و میهن را آنگاهی که بند از بند جدا می

 :فریاد بر می آوردند که

 از خدایت کمک بخواه"!  

  !کجاست خدایت؟ 

  کنم نه خدای تو و..." حکومت میاینجاه ما! 

 تواند جهت کسب حمایت چند سوادگر دین باشد و دگر هیچ. این مسلمان نمائی تهوع آور فقط می

 یمه کلیزه تاسې هر یوه او ۹8تر هرڅه د مخه له انګریزی زاړه استعمار څخه د خپلواکۍ د بیرته تر السه کولو 

 و او پرمختګ غوښتونکوشخصیتونو ته د زړه له تله مبارکی وایم.ستاسې له الرې ټولو ملی، دموکراتو، وطنپال

نمی نیاورده و "نور محمد غفوری" از استعمار خونین و ننگین باداران روسی خود هیچ گاهی سخنی به میان  چرا 

  !!شاید هنوز هم در استخدام همان متجاوزین وحشی روسی قرار دارد آورد؟ 
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ها و قلم های خونین شانرا با هفت، هشت آب گالب بشویند و بعد از تقدیم یک توبه "نور محمد غفوری" ها باید دهن 

ان را به اربابان روسی ش نامه به پیشگاه ملت معظم افغان؛ از استقالل کشور نام ببرند؛ استقاللی که به دو توت آن

 سودا کردند.

 نېټه د کابل په څلورمه کارته کې 11په ه ش کال کې د جدیې  13۴3د افغانستان د خلکو دموکراتیک ګوند چې په 

ئې د لومړۍ کنګرې په واسطه د بنسټ ډبره کېښودل شوه، د افغانستان په تاریخ کې لومړنی سراسری سیاسی مترقی 

 .او خلقی ګوند دی چې د طبقاتی ظلم او استبداد پر ضد ئې د افغانستان د رنځپلو خلکو د ګټو د دفاع جنډۍ لوړه کړه

هرگز در تاریخ و تقویم و جنتری هجری شمسی وجود نمی داشت تا  1343جدی  11ز منحوس ایکاش همان رو

افغانستان عزیز و مردم صبور و مظلوم واقع شدۀ آن به چنین سرنوشت شومی گرفتار نمی آمدند و کشور محبوب ما 

هیچ افتخاری نمی توان یافت، در آن روز شوم نه تنها  میدان تاخت و تاز قوای نظامی نیمی از دنیا قرار نمی گرفت. 

 بلکه روز شوم و نحسی بود که بربادی افغانستان در آن روز ننگین هسته گزاری گردید.

د افغانستان په تاریخ کې لومړنی سراسری سیاسی مترقی او خلقی ګوند ... چې د طبقاتی ظلم او استبداد پر  دا "...

."، در حقیقت در نخستین اقدامات وحشیانه و رذیالنۀ نډۍ لوړه کړهضد ئې د افغانستان د رنځپلو خلکو د ګټو د دفاع ج

که در تاریخ هرگز مثل و مانندی  برخاستندرنځپلو خلکو د ګټو د دفاع جنډۍ لوړه کړه"  خود چنان در دفاع از "

ا و ی " را دسته دسته، گروپ گروپ و یکه یکه یا در مالء عام به خاک و خون کشیدندرنځپلو خلکونداشت و همان"

 هم روانۀ شکنجه گاه ها، زندان ها و پلیگون ها نمودند. شرم تان باد  ای بی آزرمان تاریخ انسانیت.

 د ثور ستر ملیکال د غوایي د میاشتې په اوومه نېټه په هیواد کې  13۵7غړو د  ددې ګوند نومیالیو او سرښندونکو

 بریالیتوب ته ورساوه او د امانی اصالحاتو لړۍ یې په نویو شرایطو کې بیا پیل او په سرعت او دموکراتیک انقالب

 . توګه دوام ورکړاو ژوره 

" در حقیقت یک کودتای خونین و ننگین روسی بود، اما د ثور ستر ملی او دموکراتیک انقالب نور محمد خانه، دا"

و یا از خلقی ها و پرچمی های شرف باخته هرگز انتظار نمی رود که در سازمان ها و ناحیه ها و مکتب حزبی شان 

کودتا و انقالب را فراگرفته باشند و اگر هم گرفته باشند؛ شهامت ابراز فرق بین هم در مکتب جاسوسی )کی جی بی( 

 تان باد!آنرا ندارند. ننگ 

 د داخلی ارتجاع او (د افغانستان د خلکو دموکراتیک ګوند)د ثور ستر ملی او دموکراتیک انقالب او د هغو الرښود 

 سره مخامخ شو. ارتجاعی او استعماري ځواکونواشرافیت له مقاومت او د خارجې دښمنانو له سترو او ژورو توطیو 

 د افغانستان د خلکو دموکراتیک ګوند په وړاندې له هغو وسیلو او ذریعو څخه کار واخیست چې د اماني دولت د

 رانسکورولو له پاره یې ترې په بریالي ډول کار اخیستی ؤ. دا زموږ د پاک زړو او معتقدو مسلمانانو له دیني باورونو

 م غولوونکي چلند ؤ چې د امیر امان هللا خان په شان یې د افغانستان د خلکو په دموکراتیک ګوند هم د ُکفرسره عوا

 او کمونیسم ټاپه ووهله. د افغانستان د خلکو دموکراتیک ګوند د واکمنۍ په راپرځولو سره یو ځل بیا د هیواد د آبادۍ

 . ره مخامخ شولاو د ولس د سوکالۍ آرمانونه او پالنونه له ناکامۍ س
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را درهم نوردیده است  یحد و مرزهر "نور محمد غفوری خلقی" چنان  باختگیدیده درائی، چشم سفیدی و وجدان 

 ننگین روسی هفت ثور مقایسه می و "امان هللا خان" غازی را با کودتای خونین که نهضت ملی و مردمی زنده یاد

تاریخی شانرا از دست داده اند. آخر چگونه می شود نهضت  کند، تو گوئی مردم هم کور اند و هم کر و هم حافظۀ

 روسی مقایسه کرد؟!  و منحوس ننگین خونین،مشروطه خواهی و استقالل طلبی امانی را با کودتای 

 ننگ تان باد!!!

 طلبی روان شاد امان هللا خان غازی کجا و وطن فروشی غالمان روس کجا!!!نهضت استقالل 

 امانی اصالحاتو له پاره د ملی او مدنیت غوښتونکو مبارزینو فعالیت دوام درلود، همدا شان دخو لکه څنګه چې د 

 افغانستان د خلکو دموکراتیک ګوند افکار، پالنونه او ارمانونه هم زموږ د ولسونو په زړونو کې ځای لری او د

 لنیز اتفاق او عدالت پلوو ځواکونو دافغانستان د پرمختګ، سوکالۍ، سولې، دموکراسۍ، فردي آزادۍ، مدرنیسم او ټو

 هغو د تر سره کولو له پاره خپله مبارزه په مختلفو ډولونو جاری ساتلی ده. اوس ددې وخت رارسیدلی چې خلقی

 وطنپاله مبارز ځواکونه د هیواد د ژغورنې او د ولس د سوکالۍ له پاره یو ځل بیا تر واحد بیرغ الندی راټول شی او

 . وه زړه د ارتجاعی ځواکونو په وړاندې غښتلی غبرګون وښئيپه یوه خوله او ی

های میهن فروش فقط  این چرند پراگنی های تهوع آور و سفسطه بافی های مذبوحانۀ "نور محمد غفوری"جواب به 

 :گفته شودهمین کافیست که 

  یچشمش گزد ماردشمنم را نمی خواهم که در پایش خلد خاری    چنان دوست میدارمش کز                

ه روزی اند ک در انتظار غرقه در خاک و خون و خاکستر نِ آری یقین داشته باشید که مردم برباد داده شدۀ افغانستا

 شاهد گزیدن مار از چشمان سفید تان باشند.

 ! ملګرو

د  ددې وخت رارسیدلی او د وطن، سیمې او نړۍ عینی او ذهنی شرایط په افغانستان کې د مترقی متحد ځواک 

 راجوړیدو او عملی فعالیت اړتیا را په ګوته کوی. موږ او تاسې باید د وخت همدې نه ځنډیدونکې اړتیا او قانونمندې

 د اوسني عصر له حاالتو سره سم د خلکو دموکراتیک غوښتنې ته بې له ځنډه په جرئت او مهارت مناسب ځواب ووایو.

ګوند د اساسی ارمانونو غږ په ژوره بشردوستانه محتوی او خلقي مضمون خو په نوي شکل او معاصر میتود را 

 . پورته کړو

از وجدان در وجود بی وجودت هنوز باقیست و اگر هنور خون انسان در رگ هایت  ه ایخانه" اگر ذر"نور محمد 

نور  " نباید فراموش کرده باشی که "حفیظ هللا امین" نا امین بعد از آنکه بالشت را به دهن رهبر نابغۀ تانجاریست 

(  30000) کشید، یک لیست طوالنی سی هزار نفریبیرون ش از ماتحت آن کودن راگذاشت و نفس  محمد تره کی" 

ربانی اعمال شوم خلقی ماه ق ۹کرد که در کمتر از  دیوار وزارت داخله نصب ها را به در و خلقیاستبداد از قربانیان 

 و جان های شیرین شانرا از دست داده بودند.ها گردیده 
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امین نا امین آن سفاک بی رحم خلقی اما هللا و بال را انداخت به گردن استاد خود "تره کی" ملعون، غافل از آنکه مردم 

"شاگرد وفادار" در تمام جنایات ددمنشانۀ شان به همان اندازه دست  و  "استاد توانا" دانستند و آگاه بودند که  خوب می

 داشتند که پرچمی های بی همه چیز مربوط به همان حزب ضد دیموکراسی و دشمن خلق.

 د افغانستان د خلکو دموکراتیک ګوند اساسی ارمانونه او غوره موخې چې مظلومو، تر زبیښاک الندی او محکومو

 زو ګروپونو ته خدمت او د هغوی له حقه حقوقو څخه دفاع ده، نه زاړه دي او نه له موده لویدليطبقو او رنځپلو ټولنی

 دي. 

و تمام اعضای جاسوس آن فقط و فقط تحویل  "دیموکراتیک خلق""نور محمد خانه"! آرمان های اساسی حزب منفور

جاوزگر روسی بود و در این راه ننگین بدون قید و شرط افغانستان عزیز و مردم شریف آن به سوسیال امپریالیزم ت

همه خلقی ها و پرچمی ها باهم در یک مسابقۀ شرم آور قرار داشتند و دمار از روزگار مردم دربند کشیده شدۀ 

، چنان وحشیانه 1357افغانستان بدر آوردند. خلقی ها و پرچمی های میهن فروش بعد از کودتای خونین هفتم ثور 

 " را ازمظلومو، تر زبیښاک الندی او محکومو طبقو او رنځپلو ټولنیزو ګروپونو" ل همانعمل کردند که در قدم او

دم تیغ قصاوت خویش کشیدند، نه نجار ماند و نه گلکار، نه مزدورکار ماند و نه پینه دوز، نه سقاب ماند و نه گادی 

فروش، نه قصاب ماند و نه عریضه دکاندار ماند و نه تبنگ فروش، نه بوالنی فروش ماند و نه شورنخود ران، نه 

نویس، نه معلم ماند و نه متعلم، نه استاد ماند و نه محصل، نه عسکر ماند و نه ...، این لیست با هزاران درد و دریغ 

 که سر دراز دارد.

مان ر". شرم تان باد ای بی آزمحکومو طبقو او رنځپلو ټولنیزو ګروپونو  واقعاً چه خدمتی کردید به این" وا! عجبا! 

 تاریخ بشریت و انسانیت و افغانیت!!!

 ، د خلکو د پراخه کتلو له پاره د اوسیدو د مناسب ځای، د آبرومندد هیواد د ځمګنۍ بشپړتیا او ملی استقالل ساتنه

 ژوند د تأمین په خاطر د جامو او خوړو برابرول، د هیواد ټولو اوسیدونکو ته د مسلک او تخصص سره سم کار

 ې او روزنې د شرایطو برابرول او د روغتیایی او نورو اجتماعي بیمو رامنځته کول نن هم د پخوا پهموندل، د ښوون

 شان د دولت له اصلی دندو او مکلفیتونو څخه دي.

" را با یک پیک ودکای روسی معاوضه کردند د هیواد د ځمګنۍ بشپړتیا او ملی استقالل  چه شرم آور است آنانیکه"

کردند اگر افغانستان یکی از جمهوریت های اتحاد شوری گردد، امروز داد از استقالل و تمامیت ارضی  و افتخار می

 تاریخ! آزرمانزنند، شرم هم خوب چیزی است ای بی  می

 ،عدالت" –قانونیت  –ونیت اس" و "مصلب –خانه  - کرد که " نان داد و گلو پاره می "حفیظ هللا امین" هم شعار می

کنند. ننگ تان  چه شعار های میان تهی و نمایشی که اکنون دنباله روان امین و تره کی آنرا بار دیگر نشخوار می

 باد!!!

افرادو د مصئونیت رامنځته کول، په ټولو باندې د  د بشر د حقوقو تأمین، د فردي او اجتماعي آزادیو عملی کول، د 

جوړول، د نرو او ښځو ترمنځ د تبعیض له منځه  و شان تطبیقول، د خلکو له پاره د منلي دموکراتیک نظامقانون ی

 . نن تر پخوا ډیر اړین شمیرل کیږي وړل، د ټولنیز عدالت رامنځته کول او داسې نور لوړ انسانی اهداف
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در بیش از یک دهه جنگ و جرم و جنایت و تجاوز و قتل و کشتار و بربادی و ویرانی و زنجیر و زوالنه و قین و 

فانه، در بیش از یک دهه اعدام های دسته جمعی و زنده به گور کردن ها، در بیش از یک دهه جاسوسی و خیانت و 

و استخوان خود احساس کردند و به چشم و سر وحشت و بربریت، مردم مظلوم افغانستان با تمام گوشت و پوست 

عمل تفاوتی است از  تاحرف از دیدند که خلقی ها و پرچمی های منفور و مطرود و حزب کثیف و خون آلود شان را 

وطن فروش و ای جاسوس های فرومایۀ روس؛ تفاله  و زمین تا ثریا، پس ای خلقی ها و پرچمی های جنایت گستر

ریست دیتاریخ مصرف شماها  دگر نشخوار نکنید و مردم افغانستان را مانند خود کودن نشمارید.های دیروز تانرا بار 

 ، بیهوده تقال نکنید!به پایان رسیده

 خو نن د کارګرانو، بزګرانو، وطنپالو روښانفکرانو، کسبګرو، وړې او ملی بورژوازۍ د ګټو ساتونکي په دې ښه

 له نیمې پیړۍ مخکي وضعیت سره توپیر لري او باید پورته یادو شووپوهیږی چې د هیواد، سیمې او نړۍ حاالت 

 هدفونو ته د رسیدو الرې او روشونه له پخوانیو فرق ولري. ددې انساني ضروري هدفونو د ترالسه کولو ډول او د

 طابقتحاالتو سره مهغو له پاره د سیاسی دولتي نظام او اړوندو ارګانونو د عملي کار روشونو ته باید بدلون او د نننیو 

 ورکړل شی. 

اگر شرایط و اوضاع جهان از آن زمان، یعنی از زمان تجاوز ننگین اربابان روسی تان بر سرزمین آزادۀ ما، تا این 

زمان تغییر کرده و...، در نوکر صفتی و غالم منشی زیر دار گریختگی های خلقی و پرچمی هیچ تغییری رونما 

ند، مال بد کرده ا مشتایت و جاسوسی و پستی و پلشتی نگردیده است، بیهوده تالش نکنید، خمیر تانرا با خیانت، جن

 بیخ ریش صاحبش، فکر قدرت گرفتن دوباره را از کله های خام تان بیرون کنید! عطای تان به لقای تان!!!

واب در خجمع و جور کردن بقایای حزب منحله و منفور تان و بار دگر تکرار جنایت گذشتۀ تان به منزلۀ پنبه دانه 

 بیهوده تقال نکنید. است.دیدن 

"نور محمد غفوری" زیر دار گریختگی را  آن بودم تا جمله به جمله این چرندیات و سفسطه بافی های تهوع آور بر

تول و ترازو کرده و چلوصاف جنایات بی حد و مرز شانرا در حق میهن و مردم شرف و نجیب افغانستان از گندابی 

م، اما ترسم تا بوی بد آن، هموطنان شریف ما را ناراحت سازد، پس از خورند، بیرون بکش که در آن هنوز لول می

گذارم به هم میهنان  گذرم و قضاوت را می خیر سبک و سنگین نمودن متباقی چرندیات "نورمحمد غفوری" می

 شریف و نجیب خویش.

 

 منت را خـستـه بینمـــالـهـی دش

 به سینه اش خنجری تا دسته بینم 

 مسـر شب آیـم احـوالـش بگـیر

  سته بینمــسحـر آیـم مـزارش ب

 


