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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئړله موږ سره اړیکه ټینگه ک ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 ۰۳/۰1/2۰1۵                                        جمال خان بارکزی

                            
    

 قابل بوسیدن استحقیقت نویس  بدستانقلمدست 
 

 عنوان تحت سیستانی اعظم محمد اکادمیسین کاندید شاغلی مؤثر و زیبا نوشته تائید از در

 "نیست؟ پروان والیت خوشنام اشخاص به حرمتی بی کلکانی، هللا حبیب از تجلیل ایا" 

 

 به های گروه آمدن کار روی و نجیب حکومت سقوط به مصادف که 1۳71 سال از بعد متأسفانه ستانافغان در

 وحشی، بیسواد، جنایتکار، مشت یک از ما مردم  اکثر. شد حاکم تاریک کامالا  فضای یک ،بود مجاهدین اصطالح

 فیصد 8۰ از بیشتر. اند داده رقرا الگو و اند گزیده رهبر را جنایتکاران این. میکنند پیروی مفسد و فروش وطن

 فضای این دارم یقین من. است یافته اختصاص تاریخ های چهره ترین بدنام از مشت به متأسفانه ما مردم آرای

 مردم ما که چیزیست درست است، افگنده سایه وطنم بر است سال سی از بیشتر که پایان بی وحشت و تاریک

 و پیروی خونخوار مزاری عبدالعلی از قومی های انگیزه تأثیر تحت ما رۀهزا هموطن که وقتیکه. هستیم آن سزاوار

 اشخاص ترین درنده از زبانی و سمتی های انگیزه تأثیر تحت ما تاجک برادران از تعداد یک وقتیکه میکند، حمایت

 یک از ما زبکا برادران وقتیکه میکنند، حمایت و پیروی وغیره نور عطای اسماعیل، فهیم، ربانی، مسعود، مانند

 از تن هزار ها ده خون به دستش و نداده انجام نیک کار یک عمرش طول تمام در که جنایتکار بیسواد، شخص

 شیطان از ما پشتون برادران از تعداد یک وقتیکه میکنند، پیروی دوستم از یعنی میباشد، آلوده ما بیگناه هموطنان

 آیا میکنند، پیروی عمر مال از بعضا و جنایتکار گلبدین از هم ادیتعد و میکنند پیروی سیاف یعنی انسان قیافه در

 نابسامانی از تا دارند حق بختان بد این آیا است؟ حاکم افغانستان در که نیست ازین تر بد شرایط سزاروار ملت این

 کنند؟ شکایت افغانستان در حاکم های

 زمان اهریمنان علیه بر را بزرگ جنگ که سیستانی عظم محمد اکادمیسین کاندید شاغلی محترم جناب از تشکر با

 و میآید فرود شیاطین، شده افروخته آتش روی به آب فوران یک مانند همیشه و مینویسد را حقایق است، کرده آغاز

 توانایی و صحت با طوالنی عمر برای این فرزند فداکار وطن الیزال ازخداوند. میسازد خاموش نطفه در را آتش آن

 .کنممی تمنا

جالب است که حبیب هللا کلکانی را که انگلیس چون شیطان برای  است، کرده عبورد را سرحدات جهالت امروز

، هم اکنون باز چیدبراز کشور مترقی مشروطیت  دوم را بوسیله او  انستان نازل کرده بود وتمام اقداماتتخریب افغ

تا باز جامعه  را دوباره تجلیل میکنندانگلیس ختۀ سا یا ههمان چهر مین انگلستان  اشخاص مزدور ونوکرمنشاز ه

 از مشت تأثیر تحت هم میکنند زندگی اروپا و انگلستان در که یاننبرخی ازافغاترقی باز دارند.  راه ر تالش د را از

مغز شویی  خارجی و داخلی دشمنان افگنانه تفرقه های سیاست ثیرأت تحت چنان گرفته قرار صفت شیطان باسوادان

 در کردن زندگی چانس که سقاوی گروه پوشان نکتایی از یتعداد امروز اگر که نمیکنند درک حتی که ندمیشو

 نوامیس به تجاوزگر رهزن، و آدمکش بیسواد، دزد یک از ستایش به تمام بیشرمی با اند، آورده بدست را انگلستان

. بسازند مغشوش را بیخبر جوانان اذهان میخواهند طریق ازین و میکنند برپا محفل ترقی و تعلیم دشمنو مردم،

  حرکت نوع هیچ از افغانستان برادر باهم اقوام دشمنی ساختن ور شعله و تفرقه ایجاد برای کسانیکه بر خداوند لعنت
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 نه بیسوادان ما کشور های بدبختی همه ا  تقریب عامل که کنیم اقرار مردانه را حقیقت یک بیآئید. نمیکنند دشمنانه دریغ

زهر  را ها دهکده پاک احساسات خویش مانند مار زبان با و خویش قلم با که هستند یصفت شیطان باسوادان بلکه

. نشینند می خیر غندی در خودشان و میدهند سوق زبانی و سمتی قومی، های تصادم و جنگ به را آنها کردهآگین 

 انگیزه با آنهم" خراسان از عیار"  بنام تخیلی بکتا نوشتن با که است خلیلی هللا خلیلی استاد عمل بی عالمان از یکی

 د،نمیسوز آتش درین ما مردم امروز تا و گذاشت را قومی آتش کوره اساس خان، هللا امان غازی با شخصی دشمنی

  .دآور می حرکت بهدر کشور سمتی و قومی نفاق افروختن برای را شقلم کهای  نویسنده و عالمی بر خدا لعنت

 جدید های نسل برای دیگری درسی رهزن یک از ستایش به نشینان اروپا تعداد یک جانب از محافلی با اکنون

 با گل وزیر وقتیکه ،دیدیم را اش زنده مثال خرینآکه  . میدهند سقاو بچه مشابه های کرکتر از پیرویغرض 

 کلکانی هللا حبیب اعمال قدم به قدم و میگذارد خودرب را یاستالف هللا حبیب مستعار نام کلکانی، هللا حبیب از پیروی

مردم سراسر افغانستان   میزند، و تجاوز به زنان مظلوم  جنایت و اختطاف قتل، غارت، به دست میکند، پیروی را

را فریب  تن هزاران تمام دزدان نوامیس مردم  و وطن،  هم باز اعدام از بعدرا یک عدالت میدانند، اما  اعدام او

 که تن هزاران اش جنازه در. میریزند اشک برایش و میکنند آوری یاد ملی قهرمان تاریخ، ۀوراسط بنام وی ازداده 

 ستایش به ها آهنگ و میشود خوانده ها شعر برایش. براه می افتند میکنند حمل رادزد  گر اختطاف این های عکس

 شیطانی و تیز قلم از همه دیگر های هللا حبیب و ستالفیا هللا حبیب کلکانی، هللا حبیب. میشود سروده هایش دزدی از

آوازه و موثر نیست  مگر کار شر، بیشتر شر  همانطوریکه گفته اند که کار نیک پـُر  میگیرد، منشا خلیلی هللا خلیل

آن از خصومت شخصی او ناشی  ءشر برانگیز و فتنه انگیزخلیلی که منشا  قلم. ازینرو افزا و تخریب گر است

بتباهی میکشاند. بزرگان صائب نظر در تمام اقوام شریف افغانستان این  را ها نسل مخرب بمب یک مانند، میشود

 جنایت را تقبیح میکنند.

 .است بوسیدن قابل نشا امثال و صاحب سیستانی اغلیښ مانندنویس  حقیقت بدستان قلم و گاننویسند دست

 پایان
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