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 ۲۱۱۲فبروری ۲۱                                                                                   حمید انوری

 

 *آید همی (کابلیان خون)بوی جوی 
 

بر هفت آسمان رفته  مردمان، بوی دود، فریاد و فغان جنگ نمرود بویخون،  ، بویباروت، بوی آتشبوی 
جوی بوی  ، بی کفن هو تجاوز بر مرد و زن، مرده هر سو فتاد تعدی، کشته ها بیشمارچور وکشتار، بود، 

 آید همی!! آید همی !! (کابلیانخون )
ایت اندر جنایت کرده اند، کابل عزم غارت کرده اند، آنطرف تر کلبی و مقصود جن یکسو بینی احمد و محمود

 .زیبا ویرانه گشت، خانه و کاشانه و کلبۀ گلین مردمان، سر به سر غم خانه گشت
آن یکی بود ربانی که او را چور و غارت پیشه بود، وآن دیگر سیاف جانی که او را وهابی اندیشه بود، قصاب 

، آن سوی دیگر مزاری و محقق با خلیل، می شامکابل گلبدین راکت پران، می زدی راکت پی راکت هر بام و 
بریدی گوش و بینی مردمان بی دلیل، آنکه بودی او را رشید نام 

گلم از زیرپا، سی و اندی سال جوی های خون کشیدی  و می
، مابقی جز کردی به پا. این جنایت گستران را جنایت پیشه بود

 چیزی نبود...، ریش و پشم
هر کدام عزم ریاست کرد اند، این همان جمع اند که اکنون 

غارت  عزم چور وبهانه است، بازهم فکر تاراج و تنها ریاست
  کرده اند...

بلی هموطن! آن زمانه های تاریک و آن دوران خون و خیانت و 
جنایت گذشت و به جز خاطرات وحشت آور و ویرانی کامل 

ده و شهید (۰۰۱۱۱پایتخت کشور و بیش از شصت و پنج هزار)
ر معیوب و بی خانمان، چیز دیگری از خود بجاه نگذاشت ها هزا
 و ...

و اما در دوازده سال پسین، همین جنایت گستران باردیگر بر 
 مقدرات کشور حاکم ساخته شدند و به ریش ملت خندیدند.

هست و بود کشور را بر  ۱۹۹۰تا  ۱۹۹۲آنانیکه بین سال های 
ور من و تو را به باد دادند و خون خالیق اندر جام کردند و کش

یک ویرانۀ غم انگیز مبدل نمودند، هم صاحب آرگاه شدند و هم 
، هم وزیر شدند و هم سفیر، هم جنرال شدند و هم صاحب بارگاه
 مارشال و هم چند چیز دیگر، اما هرگز آدم نشدند که نشدند.

دگر تکرار اندر تکرار گفته و اما و مگر ما را سر آن نیست که در این مختصر گفته های تلخ تکراری را بار 
 م که:یم باردگر خاطر نشان سازیآئیم، بلکه میخواه

 
 عاقبت گرگ زاده، گرگ شود
 گرچه با آدمی بــــزرگ شود

 
در حد توان گفته آمدیم که عبدالرب رسول سیاف، باوجود آنهمه جنایت و بربریت و خیانت و وحشت و  قبالا 

ه کلۀ بی مغز اش زده و توقع دارد که در بدل آنهمه جنایت و چور و غارت و...، شوق  ریاست جمهوری ب
دران جهادی خود براه انداخته بود، برایش پاداش داده شود و با چند ریش و پشم دیگر اوحشت که با بر

بر خلق  ، بار دگرسرنوشت مملکت و مردم را بار دگر در دستان خون آلودۀ خویش گیرد و آنچه از نارواست
 خدا روا دارد.

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_anwari_boi_joi_khon_kabulian.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_anwari_boi_joi_khon_kabulian.pdf
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چند صباحی که از کارزار انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری میگذرد، همین سیاف وهابی اکنون که  
 جنابان عمل کرده و قانون را زیرپا گذاشته است. د  شمشیرزن، سه بار خالف قانون مرتبۀ خو

 زیر ما رایکی از هموطنان مظلوم  بار نخست که قبالا در مورد تذکراتی داده شد، پولیس به اصطالح ملی،
ضربات وحشیانۀ مشت و لگد قرار دادند که اجازه نمیداد پوستر های بزرگ رنگۀ سیاف وهابی، تانک تیل او 

 را به گند آلوده کند.
 ،باردوم هم پولیس به اصطالح ملی، با نصب پوستر های بندۀ خدا و رسول شمشیری در وسایط نقلیۀ خویش

یشۀ بی آزرم، تبلیغات را براه اندخته بود که واضحاا به دستور قانون را زیرپا کرده و برای این جنایت پ
 قومندانان خویش به این کار مبادرت ورزیده بودند.

اما با درد و دریغ که پولیس های مذکور از کار برکنار شدند، اما دستور دهندگان همچنان به کار خویش 
 ابروست. مشغول اند و سیاف وهابی را کسی گفته نتوانست که باالی چشمت

 و حال در ظرف همین چند روز محدود، باردگر شاهد قانون شکنی دیگری این وهابی جنایت گستر هستیم.
 توجه کنید به گزارش ذیل: 

 درگیری در جریان مبارزات انتخاباتی در شهر کابل سه کشته بر جا گذاشت
 کابل -سید مرتضی موسوی

  ۱١:٧١ساعت  ۱٩۹۲دلو  ۲٢دوشنبه 
درگیری میان  أ( در نتیج۱٩۹۲دلو۲٢-مال کابل حاکی است که بعد از ظهر روز )دوشنبهگزارش ها از ش

اعضای ستاد انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف، نامزد ریاست جمهوری و باشندگان کوتل خیرخانه، سه نفر 
 .کشته و چند تن دیگر زخمی شده اند

سیاف شمشیرزن هنوز بر مسند قدرت تکیه نازده مشق دیکتاتوری و خشونت میکند و هنوز کارزار انتخاباتی 
خون میخواهد، جوی های  شمشیرینخستین روز های خود را پشت سر نگذاشته است که کشتار آغاز گردیده و 

 خون.
هموطن دیگر ما را هم بر زمین  سه هموطن ما را افراد اجیر سیاف وهابی به شهادت رسانیده و خون چندین

 و این هنوز آغاز کار است. ندریخته ا
و اجرای دستور و فرمان گرفتن و دو ریش و پشم دیگر هم در دوکنار او قرار دارند که آمادۀ خون ریختن 

این سه تفنگدار سرنوشت ملت  و این اژدهای چندسر، از همین حاال خون میخواهد. وای اگر بستن و کشتن اند
 از پی امروز بود فردائی! مملکت را به دستان کثیف و خونین خویش گیرند و در چنان حالتی، وای اگرو 
گفته می شود که این درگیری به دنبال آن صورت گرفت که هواداران عبدالرب رسول سیاف کاندید ریاست  

 .مخالفت کردندجمهوری، قصد چسباندن بنر های انتخاباتی را داشتند که باشندگان با این اقدام 
آن هموطن دیگر ما هم درست زمانی که مانع نصب پوستر های این جنایت گستر و دو معاون از قماش خودش 

و اینبار نیز افراد اجیر شدۀ او زمانی به کشتار  گردید، مورد لت و کوب گماشتگان شمشیرزن قرار گرفت
نع نصب پوستر های این وهابی جنایت پیشه هموطنان ما آغاز کردند که مردم محل در یک گوشۀ دیگر شهر ما

 گردیدند.
 متنفر اند. و معاونین بد ریخت اش این خود میرساند که مردم  تا چه حد و اندازه از این فرد کثیف و خونریز

 ، خدای داناست، که نیست.و امثال او شرم هم چیزی خوبی است که در خمیر این شمشیرزن
فته نشود به خبرگزاری بخدی گفت که درگیری برای مدت کوتاهی ادامه یک منبع که خواست نامش در خبر گر

 .داشت و پس از آن نیروهای امنیتی خود را به محل رویداد رساندند
منبع متذکره حق دارد که از افشأ نام خویش خودداری کند، او خوب میدانسته است اگر اسم او گرفته شود، 

 .تۀ وجودش، گوشش خواهد بودآفتاب فردا را نخواهد دید و بزرگترین تو
مانع کشتار بیشتر و خونریزی بیشتر  از طرف دیگر زمانیکه نیرو های امنیتی به محل رویداد رسیدند و

گردیدند، چرا عاملین مسلح رویداد متذکره را که از گماشتگان سیاف وهابی بودند، دستگیر نکرده و به چنگال 
 قانون نسپردند؟!

هد بود و نظر به کارروائی پولیس در دو واقعۀ قبلی در زمینه، وابستگی بیشتر فکر میکنم جواب روشن خوا
 .می شودافراد پولیس و شاید هم وزارت داخله در ُکل، به عبدالرب رسول سیاف، چون آفتاب روشن 

 از سویی هم فهیم کوهدامنی، سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف گزارش درگیری ستاد 
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 .اف با باشندگان محل را رد کردانتخاباتی سی
 .او به خبرگزاری بخدی گفت که در این درگیری ستاد انتخاباتی سیاف هیچ نقشی نداشته است

واقعاا هم که دروغگو حافظه ندارد. در محل واقعه اجساد خون آلود هموطنان شریف ما بر زمین افتاده است و 
شان خون جاری است، ته و باال می دوند و پوستر های چند هموطن مظلوم دیگر هم در حالیکه  از زخم های 

رنگۀ سیاف در حالیکه خون آلود اند، تکه و پاره زیرپا ها افتاده اند و تفنگ داران سیاف شمشیری هم که از 
سر و روی شان نفرت و وحشت می بارد، غر وفش میزنند و مشغول تهدید و توهین مردم اند و جمعی از 

فهیم کوهدامنی، تروریست شناخته شده و دزد سرگردنه، با عبا و قبا و  و اما اجرا و...،هموطنان ما هم شاهد م
، صاف وساده منکر همه چیز می شود. فهیم خان کوهدامنی! به مردم شریف درآمده مردمکفش وکاله به چشم 

 افغانستان توهین نکنید!! 
 بگفتۀ مشهور: " خر خودتی "!!!
 .ورد درگیری امروز اظهار نظری نکرده اندمقام های امنیتی تا کنون در م

 آب زور سر باال میرود. مقام های امنیتی هرگز هم در مورد درگیری متذکره، لب از لب نخواهند گشود.
 .کوتل خیر خانه، جایی که درگیری رخ داده در شمال کابل واقع شده و نقاط پر ازدحام شهر به شمار می رود

"،در حقیقت با عالوه خبرگزاری بخدیگزارشکر وظیفه شناس و صادق " فهیم خان کوهدامنی که یمی بین
کوتل "  نمودن همین سطر آخر در گزارش خود، سیلی محکمی بر روی کثیف تو دروغگو حواله کرده است.

 .".نقاط پر ازدحام شهر به شمار می رود ] از [خیر خانه، جایی که درگیری رخ داده در شمال کابل واقع شده و
______  ________________________________________________________

 باعرض پوزش از شاعر ، مولیان به)خون کابلیان( تعویض گردید. -*
 
 

 


