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 من درفش میآرااز خون پاک 
 

 
 

بسوی این تصویر دیدم و گفتم: جوهری که خاک نشد و گوهری که امروز سالها بعد از شهادت ایشان در مرغزارها و  
کوهپایه های وطن و در دل مردم وطن با صفا میدرخشد و با دیدن این تصویر اشک و لبخند همراه با تپش دل، همه با 

 هم به سالم اش میروند.
صویر این رادمرد برنگی دل مینوازد و به رنگی دل میگدازد، و گاهی هم خاطر آسودگی ای با خود به همره هر ت

میآورد. به گمان اینکه پدری و راد مردی داریم که دست جفاکاران را از دامن مادر وطن با صداقت کوتاه کند و این  
 گر پدری نیست ....گاهیست که فراموش کرده ایم که نه، این ملت بخون خفته را دی 

به آنچه مینگرم بازی دیگریست به نام پاک این رهبر، دام دیگریست برای فرزندان وطن آنهم از سوی ابلیسی که این  
پدر و این رهبر را بعد قتل دانه دانه فرزندان و عزیزانش مرمی باران نموده ، بخون غرقه نمود و در خاکی پنهانش 

ان ابلیس جاده های شهرهای بخون ترشده را با تصاویرش رنگ میزنند.  بخود آمدم  کرد که کس نمیدانست و امروز هم
و گفتم که امروز همان اهریمن را خیال بازی دیگری در سر است و با این تصویر امروز اهریمن نقابی دیگری بررخ 

 میکشد تا ملت را بسوی تباهی کامل سوق دهد. 
که در وطن در آن ارگ، در آن سرای ایکه به خون شهیدان رنگ شد،  نه من به خطا نرفته ام، با چشم سر مینگرم 

امروز یکبار دیگر صرف  زیر نام دیموکراسی روی تقسیم قدرت در مشوره اند، آنهم نه بر اساس رای مردم، نه بر  
وطن، و  میلیون دالر و پامال نمودن قانون اساسی آن بیچاره 200مبنای دیموکراسی و قانون، آنهم بعد مصارف گزاف 

 بعد آنهمه داد و بیداد کمسیون انتخابات.
این دو مدعی بدنبال قدرت که تا دیروز سایه های همدیگر را به سنگ میزدند و همسنگران هریک، دیگری را هر    

آنچه ناسزاست فرستادند، ولی امروز با بی حیایی پیام های تبریکی بین هردو جناح با چه مهربانی رد و بدل میگردند و 
 مروز صمیمانه دست هم میفشارند تا در تقسیم کرسی ها به توافقی در رسند. ا
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نشان  گذری من صداقت شانرا در صورتی باور میکردم که صرف بنام وطن یکی از این دو تن به نفع دیگری از خود
دالر جان بحق خواهد سپرد،    میدادند.  ملت که از آن عبدهللا عبدهللا بی دکتورا ایکه با دالر نفس میکشد و در صورت عدم  

چشم چنین انتظاری نداشت، ولی از دکتور اشرف غنی ایکه در وقت قسم سینه در برابر مرمی سپر مینمود این توقع 
میرفت که بعد آنهمه لفاظی تنها و تنها استعفی خویش را بعد موفقعیت بزرگش به ملت تقدیم میداشت، نه اینکه یکبار 

 مدعی می نشست. دیگر سر افگنده در کنار
آنچه را ملت مینگرد نقض کامل قانون اساسی کشور، مرگ دیموکراسی و ختم نظام جمهوری در افغانستان است که این  
سه اصل را شهید محمد داود به قیمت خون خود و فرزندانش به ملت به هدیه داد. این ملت بخون تر شده امروز در  

کشور است که خاک وطن را به قطعه های جداگانه تقسیم نماید و این مرگ  انتظار آمد آمد فدرالیزم بدست بیگانه به
 افغانستان و مرگ افغان خواهد بود.

آنچه را ملت مینگرد، تطبیق پالن ناکام داکتر نجیب خائن است. بلی! ابلیس را آرزو این است که با مزین ساختن کوی 
داود یکبار دیگر به قلب مردم وطن ره پیمایی کند تا بتواند و برزن بخون تر شده ای مادر وطن با تصاویر شهید محمد 

 را از نقشۀ جهان بزداید و بس. افغانستان نقش خطه ای بنام 
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