
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
  3 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
  ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

                    24/ 03/ 2010                                  حميد انوری                                                                                     
                                                                                                                                                      

!             آيا خون در پيکر طاؤوس و زاغ يک رنگ است؟  
    

                                                                                           
اختالف  طبع  بيد ل  در لباس  افتاده  است                                           

                                     ورنه يک رنگ است خون در پيکر طاؤوس و زاغ
  

و  اما امروز همی بينيم که در کشور ويرانه از جور يار و اغيار ما، خون در پيکر طاؤوس و زاغ يک رنگ می 
سفيدی خون افغان از سه دهه پيش آغازيدن همی گرفتی و با . ودی و از اغيار سرخ سرخ خون يار سپيد سپيد ب. نبودی

آِب که از ما همی بردندی و بی آب ما همی .مرور زمان آنچنان سپيد همی شدی که ارزش خون با آب برابر گرديدی
جار همی "  انقالب ثور "اين رنگ باختن خون افغان از يک روز شوم آغازيدن همی گرفتی که ناکسان آنرا.کردندی
از همان آوان خون افغان .آن جالد پيشگان چنان خون انسان درجام کردندی که تاريخ نظير آن بياد می نداشتی.زدندی

تاراج گران سرخ .ارزش خود همی باختی و سرخی خون افغان به سپيدی همی گرائيدی و امروزه روز سپيد سپيد بودی
سرزمين خودشان بر زمين همی ريختی که توگوئی آبروی آبا واجداد شان بودی که برای يک دهه چنان خون افغان در 

ده سال آزگار مهاجمان سرخ روسی ، خون افغان ريختی و خمی بر ابرو نيآوردی و چند .  نداشتی میبه پشيزی ارزش
بعد ها در يک .کشيدیخون افغان درجام همی کردندی ومستانه سر همی " دفاع مستقل " صباحی هم ناخلفان چندی بنام 

 هفت رهزن باهشت قصاب در قيمت ها جور همی آمدی ودست بهم همی دادندی و انسانيت را در چهار  ،روز شوم
برآن ِسرش همی " اسالمی " همی گذاشتندی و پسوند " انقالب "سوق شهر سالخی همی کردندی و اسمش بازهم 

 به خورد خاليق همی دادندی و مستانه بر الشۀ تکه و پارۀ کردندی و در هر کوی و برزن ای شوربای گوشت آدميزاد
همی ) بابه(  سر قافله ساالر آن مخلوق خدا پا کوبی همی نمودی و رقص مرده و رقص زنده براه همی انداختی و

 خون افغان در اين برهۀ زمان مجانی همی بودی و هر ديو سيرتی که خون بيشر همی ريختی ،پاداش ،........خواندی و
 که کوهی از گوشت و پوست و استخوان آدمی در هر گوشه و بيشه ای و در هر یبيشتر دريافت همی کردی و چنان بود

چند صباحی که رهزنان دون .........کوچه و پسکوچۀ انبار همی شدی و خون افغان ، زمين خدا را گلگون همی کردی و
و دمار از روزگار مردم بدر آوردی و درهر شهر و و قصابان ددمنش در سرزمين بال رسيدۀ ما دست بهم دادی 

دی و کاسه ي کردی مستقل و آدميزاد را گوش و بينی بريدی و چشم کشيدی و سينه بر همیروستائی ، حکومتی ايجاد
 کردی و پای کوبی و به دخترکان نابالغ و بر زنان  همی آوردی و مستی همی چشم خلق خدا فراهم مردمکهائی از
 مورد تجاوز وحشيانۀ دسته  نيزکس و کوی و مظلوم مرستون کابل راجاوز همی نمودی و حتی زنان بيه تهفتاد سال

، و اما چنان که گفته ......... جمعی قرار همی دادی و فالکت و مرگ و ويرانی و خونريزی يه ارمغان همی آوردندی و
رت که هرگز از کشتار آدمی زاد خسته نشدی و اين آدمی رويان ديو سي" چنان نماند و چنين نيز نخواهد ماند" اند 

وحشت و بربريت رابه اوجش همی رساندی ، در يک روز ديگر خدا،با شليک يک گلوله به مثل برق پا به فرار همی 
شتی و سنگر ظلم و قساوت رها همی کردی و آب همی شدی و به زمين فرو همی رفتی و طالبکان چندی از راه همی اگذ

ن آش بودی و همان کاسه و باز همان خون افغان بودی که در هر کوی و برزن جاری همی شدی و رسيدی و باز هما
طالبکان کرام را اما يک مزيت بودی .بازهم خون افغان ارزان تر از کاهی بودی و نه بازخواستی و نه بازخواست گری
 تلسکوپی همی گرفتی ، نشانی از آن وآن هم فراری دادن اميرکان راستی وکنيزکان چپی شان بودی و اگر زره بين و

نام همی بودی و اين مردک از " اوسامه"بعد ها مردک ديگری از راه همی رسيدی که او را.نامردکان ددمنش می نيافتی 
و اين کار که خواب ...... ساختی و زير يک درفش و" اسالمی " بودی و همی خواستی جهان را همه " عرب " تبار 

 محال بودی وجنون، سرنوشت کشور افغان را باخون فرزندانش  رقم همی زدی و جهت تحقق اين بودی و خيال بودی و
رويا، بازهم افغان بودی که گوشت دم توپ شدی و خون افغان همچنان جاری همی بودی و دشت و دمن سرزمين کهن 

همی افتادی که آنرا به افغانستان ما از خون فرزندانش سرخ همی گشتی تا در يک روز ديگر در آنسوی ديگر دنيا اتفاقی 
نسبت همی دادندی و تا يک چشم برهم زدن ، خاک پاک ما به توبره همی شدی و بازهم خون افغان بودی که از در و 
ديوار ريختن همی گرفتی و از هر گوشه و بيشه ای مور و ملخ و عقرب و مار و گرگ و گفتار های فراری را سر وکله 

اينبار آن .دست و پا بسوی کابل خزيدن همی گرفتی  و دل از دلخانۀ آدميزادگان بدر همی آوردیپيدا همی شدی و چهار 
همه گرگ و کفتار و موش و مار ، جامه بدل همی کردی و پلنگ در لباس ملنگ ظاهر همی شدی و باز در فکر خون 

ر تالش بودی تا چند لغت و ريش ها و پشم ها جای خود به لباس انگريزی دادندی و هريک د. ريزی و خونخواری
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موش ها با گربه ها و گرگ ها با کفتار ها و مار ها با .اصطالح خارجی فرا همی گرفتی  و به رخ خلق خدا همی کشيدی
نوشتندی و به دربار دلقک هفتاد رنگ  " مصالحۀ ملی" عقرب ها همه گرد هم آمدندی و در يک تالش مذبوهانه سند 

اين بدان معنی تواند بودی که از دلقک توقع بخشيدن خون . آن انگشت همی گذاردیروانه همی کردندی تا درپای
خدا حق خود را " فرزندان مردم نمودی ، يعنی اينکه در حقيقت وی را مرتبۀ باالتر از خدا همی دادندی ، چه گفته اند 

نبودی و هر آنچه استاد اذل گفتی ، اما دلقک را به اين کار ها کاری ." می بخشد ، اما حق مردم را بخشيده نمی تواند
ننگين " وثيقه " تکرار همی کردی و چون وی را با گرگان آدمی خوار سر الفتی بودی ، درنگی نکردی و در پای آن 

اما چون فشار بر وی فزون همی شدی . نشان انگشت همی گذاشتی و خون افغان از کيسۀ خليفه بر قصابان همی بخشيدی
، از خواب غفلت بيدار همی شدی و به خود همی آمدی و همی دانستی که ای .........می نداشتی وکه چنان حقی راهرگز 

ننگين ، خط چليپا همی کشيدی و آنرا ملغا " وثيقۀ " و چنان بودی که برنشان انگشت خود در پای آن !! وای چه حماقتی
شايد خون های پاک به ناحق ريخته شدۀ جگر  پيدا همی شدی که گاناميدی ولو اندک در دل آدميزاد. قرار همی دادی

 و عزيزان یگوشه های شان، دامن قصابان و سالخان ددمنش وديو کردار و وحشی صفت و بی آزرم را  همی گيرد
اما اين اميد اندک مادران  .يافتیخفته در خاک شان عاقبت در گور های دسته جمعی و نا پيدای شان آرامش نسبی همی 

وهر گم گشته و اين حق مسلم هزاران هزار بيوه و يتيم ويثير که هنوز هم چشم براه عزيزان گمگشتۀ داغ دار و زنان ش
خود همی باشندی، با يک ترفند سخيف و يک بازی کثيف در يک چشم برهم زدن زمانی نقش برآب شدی که دلقک ارگ 

ی کردندی تا خون افغان به پشيزی برابر نشين با قاتلين فرزندان و عزيزان شان جور همی آمدی و راه ديگر جستجو هم
 بدون آنکه دلقک  که نه رنگی از مصالحه داشتی و نه هم از ملی ، "مصالحۀ ملی" ننگين " وثيقۀ " همی ساختندی و 

ی و خونهای به ناحق ريخته شدۀ جگر يدنشان انگشت در پای آن نقش همی کردی ،تائيد ، تصديق و تطبيق همی گرد
 از کيسۀ خليفه بخشيده همی شدی و گرگ و کفتار و موش و عقرب و مار آزادانه و بدون کدام گوشه های خلق خدا

بازخواستی مشغول دريدن و جويدن و نيش زدن و زهر پراگندن و خون خوردن آدميزاد همی بودی و هر روز فربه تر 
 و عار، از کيسۀ خليفه دلقک درنده خويان و وحشی صفتان بی ننگ" عفو عمومی " طومار . از روز گذشته همی شدی

تصديق همی شدی و خون افغان به پشيزی هم برابر می نشدی و رنگ خون افغان سپيد اندر سپيد  "دو ثلث آرا" با ترفند 
همين ديروز بودی که يک گور دسته جمعی .  در قبال می نداشتیهمی گشتی و ريختن خون افغان کوچکترين بازخواستی

ديگر ازهزاران گور دسته جمعی پيدا و ناپيدای ديگر در سرتا سر کشور ،در ننگرهار سر از خاک بيرون همی کردی و 
رين و فرياد دادخواهی بلند همی کردی ، گور دسته جمعی که هزاران جگر گوشۀ مردم  را در خود جا همی داده و بهت

رشيد ترين فرزندا اين مرزو بوم با سر بلند در آن زنده بگور همی  گرديده اند و دلقک ارگ نشين با خفت تمام از آن 
راتهيه همی  " مصالحۀ ملی" ننگين و شرم آور " وثيقه " توجه دلقک سرکار و وکالی بی عار راکه .یچشم همی پوشيد

  . تا سيه روی شود دلقک و دو سه رسوای دگریر جلب همی دارمبه اين خبی   و به ريش مردم همی خنديدیديد

آن دفن باشد، در جنوب شهر جالل آباد کشف گرديده   جسد در1000يک قبر دسته جمعی که گمان می رود نزديک به " 
الجهاد مشهور به شهرک خالص، از سوی باشنده گان محل  اين قبر دسته جمعی در حصه ی چهارم شهرک نجم .است

اجساد شامل علمای دين و مجاهدين سابق اند که در  باشنده گان محل به رسانه ها ادعا کرده اند، اين .شده استکشف 
بزرگان قومی در اين محل  .از سوی رژيم آن وقت به شکل بيرحمانه به قتل رسيده اند  خورشيدی1357کودتای ثور 

  " .به کار شده اند ود برای احاطه ی اين قبر بزرگ، دستهنوز اقدامی در اين مورد نکرده و آنها خ گفته اند دولت تا

                                 
در سالهای پسين و از آوانيکه ريش و پشم جای خود به چپن نمايشی دلقک و دريشی و نکتائی دو سه رسوای دگر خالی 

سر و چند چيز ديگر همی شدی و از آن ، افسر و سر اف.......همی کردی و از آن روزگاری که سالخ ها و کالغ ها و
روزگار ايکه از زير هرسنگ عقربی سر برون همی کردی و به نان و نوائی همی رسيدی ، دها و صدها گور دسته 
جمعی در سرتا سر کشور بی در و دروازۀ ما ، سر از خاک بيرون همی کردی و فرياد داد خواهی آدميزادگان به عرش 

ک کر همی کردی و استغاثۀ مادران داغدار و فرزند گم شده ، هفت آسمان خدا را به لرزه معال همی رسيدی و گوش فل
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 پنبه همی بودی و يا از مادر کر همی زادی که باالی  يک چارک گوش دلقک ارگ نشين هرهمی آوردی ، تو گوئی در
قصابان و سالخان " فو عمومی ع"  نامردانه پا همی گذاشتی و  ،خون های پاک رشيدترين فرزندان اين مرزو بوم کهن

فرزندان مردم را تهيه و ترتيب همی نمودی و خون افغان را مباح اعالم همی داشتی و از چپ و راست با ددمنشان آدم 
هرگز و هرگز بر گور شهيدی شاخه گلی .رو و ديو سيرتان درنده خو چنان درآميختی که تاريخ نظير آن به ياد نداشتی

ر سر يتيمی می نکشيدی و اشک بيوه و فرزند گمگشتۀ را پاک می نکردی و هيچ نشانۀ به رسم نگذاشتی و دست مهری ب
اين سلسله را گر پی همی گيريم ، سر به درازا . احترام و به ياد بودشهيدان بر  هيچ گور دسته جمعی آباد می نکردی

نداشتی و کامًال سفيد اندر سفيد اندر سفيد همی کشد و قصۀ رنج افغان بی پايان همی نمايد و خون افغان دگر سرخی  می 
امروزه روز نه تنها دشمنان که دوستان و يا دوست نمايان نيز بی محابا .بودی و ريختن آن بازخواستی در قبال نداشتی

خون افغان ريختی و با يک معذرت خشک و خالی از معرکه در تواند رفتی و يا در بهترين حالت خون افغان را با يک 
پس در چنين حالت بر مردم بودی که انتقام خون فرزندان و  .جنبيدین میول تبادله توان کردی و برگ از برگ مشت پ

سرکار خون . عزيزان شان از قصاب ها و سالخ ها گرفتندی و خود وارد عمل شدندی و عدالت را اجرا کردندی 
يدندی و ديگر دل به آنها بستن واز گرگ و فرزندان و عزيزان و جگر گوشه های تانرا به قصاب ها و سالخ ها بخش

انتقام خون های پاک فرزندان تانرا از .کفتار و عقرب و مارعدالت طلبيدن ، کار بيهوده ای بودی و آب در غربال گرفتن
جانيان درنده و خونريز که هرروز با کاروانی از موتر های ضد گلوله و با يک درجن باديگارد مسلح  در جاده های  

ر تردد بودندی و به ريش تان همی خنديدی ، خود بايد گرفتی و عدالت را به زور بازوان پرتوان خود اجر توان شهر د
بايد به اين ددمنشان همی فهماند که خون در پيکر . ، اين يگانه راه بودی و راه ديگری سراغ می نبودی نمودی وبس

 زمين همی ريختی ، بازخواست سخت در قبال همی طاؤوس و زاغ يک رنگ همی بودی و هر قطر خون افغان که بر
 دست بخون افغان رنگين نکردی و هر عملی را عکس العملی در قبال بودی، ورنه داد ناخلفان ديگری ، تا باشدی داشتی

 و معامله باالی خون های پاک فرزندان و جگر گوشه های تان همچنان در جريان بودی و جانيان چندی که ديروز کابل
را از چهار سو و شش جهت به راکت های کور همی بستی و خاکش به توبره همی کردی و خون فرزندان و جگر زيبا 

 ، امروز گوشه های مردم را در کوچه کوچۀ شهر جاری  همی ساختی  و بر کشته های مردم  گويا صدارت همی کردی
ه درائی با ريش و پشم خونين برقلب های داغ مهمان عالی قدر دلقک در ارگ کابل بودی و فردا با چشم پاره گی و ديد

اين چوچه های مار افعی چون .دار شما پا همی گذشتی و آن کردندی که پار وپيرار با چشم و سر شاهد آن همی بوديم
گرسنه شدی ، به کرنش همی پرداختی و هر روز پوست بدل همی نمودی و هر روز به رنگی در همی آمدی و چون 

خويش برتن پرورنده همی ريختی و مرگ برايش ارمغان همی آوردی و اين مکارگی و زهر سير شدی زهر مهلک 
پاشی پار وپيرار بارها تجربه شدی و امروز دلقلک ارگ نشين شوق تجربه آن نمودی که اميد بودی زهر اين مار افعی 

. ا برای لحظۀ احساس کردی ، اندکی هم بر رگ های دلقک ريخته شودی تا درد و سوزش کشندۀ آنرماران اشو چوچه 
 آه از نهاد شان بدرآوردی و بجز مرگ و ويرانی و  ودرد و سوزش کشنده ايکه سالها دل و جگر مردم را بسوزاندی

طالبکان هم در راه بودی و .  نيآوردی می، چيزی به ارمغان........دربدری و خانه خرابی و چور چپاول وتجاوزو
ی که بار بار تجربه همی شدی و به جز مرگ و ذلت و خواری چيزی به ندواهند کردعاقبت روزگاری را بر ما تحميل خ

ارمغان می نيآوردی و آن زمان دلقک ارگ نشين راه خويش همی گرفتی و در قصر های دوبی و امارات و لندن و 
 افغان در جوی ها  سپری خواهند نمودی و باز خونعشرتيگر باقی عمر را به عيش و  دپاريس با خيلی از بليونر های 

 مگر نه چنين بودی که دوسه درجن از آن وحشی . و باز همان آش خواهد بودی و همان کاسههمی گرفتیجاری شدن 
صفتان خونريز و درنده ، دلقک ارگ نشين را همين اکنون در احاطه داشتی و از هر سوراخی سر بيرون همی کردی و 

ن است که خونريز ترين ها و جنايت گستر ها ، امروز حاکمان شهر مگر نه چني.زهر همی ريختی و مرگ همی آوردی
و هر آنچه از نامردی و نامردمی که پار و پيرار در حق آدميزادگان روا همی داشتی ، امروز به آن فخر همی بودی 

که آيا نه چنان بودی ! فروختی و صاحبان القاب  همی شدی و چهار خط سرخ و شش ستارۀ زرد کمائی همی کردی؟
دلقک ارگ نشين هم اکنون لباس های نظامی خط دار و ستاره های زرد بی حساب برای راکت پران ها و طالبک ها 

تا انتقام جگر گوشه های خود را پس بر ما بودی ! آماده همی کردی و بربادی و سيه روزی افغان را جشن همی گرفتی ؟
  . آمدی و کاری همی کردیخود همی گرفتی و منتظر دستی نبودی که از غيب بر همی 

 
 
  

                                     تا  به  کی  با پول  اين يک  مشت خلق گرسنه 
                                    صبح عيد و عصر جشن و شب چراغانی کنند

  
 

  


