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 de.german-afghan@maqalat درس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آ. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

10/ 07/ 2009      تاريخ                                                                                                           حميد انوری   
 

 سر قافله ساالر آرزو های ناپاک
 

  کاش سگ می بدی وپاس وفا ميکردی
  فرض خود را ز سر صدق ادا می کردی

  يا که همچون خر بيچاره به زير پاالن 
  ِفرو از سر تسليم و رضا ميکردی سر 

  گر چنين است وزيران وطن بار خدا 
   قتل شان گر بکنی ، خير بما می کردی

   )یلکابشيون (                                                  
                                                                                            

 و پنجشيری تخلص همی کردی و )که هرگز دستی می نگرفتی ، اال دست روس  ( او را دستگير نام  اکادميسينی بودی  
 ونه هم از  خبری بودی  تعليماز در آن   که نه شدیدانی ئی وزيرکی همی  در حزبکی نام سيه همی کردی ودر بيغوله

بچه های حزبی وی را از روی طنز و تمسخر ، خر بيکار همی گفتی که  همی بودی و بيکار و بی روزگاريه و ترب
 وزيرکی شدی و چند  آنگاهی که در شهر بادی شدی و بارانی و طوفانی ، دستگير خان.اسواری بودی مر بچه ها ر

سرخه هائی  از شمال بيآمدندی و شدی و وزمانه زير و ر گرفتی چرخيدناز قضا چرخ فلک خالف جهت  . ديگرکچيز
 به اوج خود رسيدی  و قلدریدادندی و خون های زيادی جاری گشتی و زورگوئی و زورآوریبو سر های سبزی بر باد 

و از کشته ها پشته ها ساختندی و خون خاليق در جام کردندی و همه چيز را با خاک  وخون و خاکستر يکسان کردندی 
و اين دستگير خان لب ار لب نگشودی و در فکر و ذکر چوکی )  مرحلهء نوين انقالب ظفرنمون ثور(و نامش گذاشتندی 

به پا بوسی سرخه های مهاجم روسی مشغول همی ) انقالب ثور ( و القاب شدی و در هر مرحلهء از مراحل گونه گون 
  ......  در وصف شان شعرکی همی سرودی و بودی و

و سرخه های ، گنج به قارون و ملک به سليمان نماندی .... )ان نماند و چنين نيز نخواهد ماندچن(   اما چنان که گفتندی 
مهاجم در خون خويش شناور و سرخه پرستان به قهر مردم اندر همی گشتندی و چون موش سوراخ فرار همی جستندی 

راخ فرار به اشتباه همی گرفتی ان نيز آسيمه سر همی شدی و عاقبت سوخدستگير . و هريک از کنجی فرار همی کردی
سر از آبخور امپرياليزم جهان خوار بدر آوردی و داد از عدالت و  واز فرط واهمه بجای کشور شورا ها و قبلهء آمال ،

 زدی و در پسين روزگار زندگانی ننگين خويش در فکر تفرقه اندازی و  همیدموکراسی و داد از مردم و حقوق مردم
 دادی و در فرق هر نوشته شعرکی  همیی  بين توده ها اندر شدی و هر ازگاهی سياهه ئی بيرونقوم گرائی و زهر پاش

 نويسنده و شاعر و سياست مدار و سياست باز و مغز متفکر حزبک منفور و منحلهء  ،کردی همی و خيال بلگاندی 
  ........... که در شرق بی نظير همی بودی و پيش آهنگ و پيش تاز و پيشرو وبودی

  اين دستگير خان پنجشيری از آغوش قصر سفيد آنچنان به چرند گوئی و سفسطه پرانی مشغول همی بودی که گاهی از 
زمانی در اين سايتک انترنتی قلمک همی زدی و زمانی هم در آن . آسمان سخن همی گفتی و گاهی هم از ريسمان

تک های معلوم الحال نيز از وی و نوشته های بی سر جفنگ گوئی و طومار نويسی وی چنان باال گرفتی که ساي .ديگری
  ........وتهء وی معذرت همی خواستندی و رخصت اش همی کردندی و

 و می نکردیچشم سفيدی ذاتی خويش ترک  پير مردک اما در آخرين روز های زندگی نگبت بار اش نيز ديده درائی و 
 خويش در چشم خلق اهللا درآمدی و نوشته گکی ای ايتالوی و بوت ه و نکتائی و شاپوی امريکائی انگليسیبا دريشی

اما بايد خاطر نشان همی کرد که اين .  شدی  همیبيرون همی دادی که در سايتک بدنامی نشر شدی و بخورد مردم داده
دستگير پنجشيری ( نوشته گک دستگير خان بجواب اعالميه ئی بودی که گويا از جانب سه يار غار و سه کلهءبيمار 

  .نوشته همی شدی و در اختيار رسانه های انترنتی گذاشته همی شدی) ،سلطان علی کشتمند و سليمان اليق 
و اگر اين سه کلهء بيمار آنرا نوشتی يا يک فرد بيکار ، بماندی بجای   حال اگر اين اعالميه راست بودی يا دروغ 

يکی آنکه نه تنها اين سه نفر سرآمد روزگار : ته گذاشتی مگر دو نکته را نبايد ناگف. بر آن کاری نبودی که ما را خودش
 گرفتی و از نامردی و نامردمی کردی آنچه در حق اوالد آدم که  همیکه ده سال آزگار يک ملت با شهامت را گروگان

خود هرگز نبايد ميکردی ،از شهامت و جرئت اخالقی مورد نظر نويسندهء اعالميه عاری بودی ، بلکه  در بين بگفتهء 
، يکی هم پيدا نشدی که دارای وجدان بيدار ، عقل سليم و قضاوت سالم بودی و ) بيش از صد هزار عضو حزب ( شان 
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  همیباداران روسی خويش را انتقادشهامت اعتراف به جنايات بيشمار حزب را داشتی و يا الاقل جنايات بی حد و مرز 
 دوی دگر اينکه نويسندهء اعالميه  متذکره به کدام خواب خوشی .کردی و از پيشگاه ملت سرافراز طلب عفو و بخشش 

) ديموکراتيک خلق (  ندانستی  نه تنها در اين سه کلهء بيمار ، بلکه در تمام اعضای حزبکی بنام  میفرو رفته بودی که
  . که از همچو شهامت و غيرت و جرئت اخالقی برخوردار باشدیکردحتی يک نفر را سراغ نه تواندی 

يک و اما جواب دستگير خان پنجشيری در حد خود جالب تواند بودی و ما را اطمينان بيشتر وبيشتر تواند دادی که   
  .مثقال غيرت و يک زره شهامت و يک مو جرئت در وجود اينها ، خدای داناست که نيست

 بر روال هميشگی از فروغ  وی و صفحهء را سياه همی کردی  دستگير خان به نماينده گی از رفقا داد سخن همی داد
 شعر گونه ای را بر فرق سيه نامه اش نقش همی ،) ايکه به قول خودش هيچ فروغی نداشته است هستی( هستی اش

وی نا ) قله آرزوی (  که ی و بر رفقا و ياران بی همه چيز خود گوشزد همی کردی و خود از آن حظ همی بردینمود
آن ( همی پنداشتی ، غصه همی خوردی که پير شدی و بر ) مبارز ( ود را تسخير همی ماندی و چون دستگير خان خ

همی ) مير (  به آن قلهء آرزو های کثيف ) از نسل ديگر (اش) حبيب منگل ( می نرسيدی و آرزو بردی که ) قلهء سبز 
  .چه خيال باطلی!!! واه. شدی 

عربی تباری )) شير بچهء (( همی نمودی و سخن از    دستگير خان در اين نوشتهء خود شکايت از شبکه های انترنتی 
همانی بودی که از پنجشير بودی و يا بچه های همان ) شير بچه ( همی دادی که معلوم نبودی اين )) فراهيدی (( بنام 

  !می ندانستی؟نوری بودی که ما ادگر چه ج) فراهيدی ( اين عربی تبار ! شير مورد نظر دستگير خان؟
عليه وارثان سنن مبارزات ((، )) فراهيدی (( ی سپيد کاغذ سياه همی کردی و همی نوشتی که همين   دستگير خان رو

  )) ....دموکراتيک ملی ضد زمينداری اربابی و ضد امپريالستی حزب دموکراتيک خلق  چنگ و دندان تيز ميکنند و 
کاری نبودی ، اما با ، ...... دريده ور شي ما را با فراهيدی و عربی تبار و شير بچه و شير چوچه و شير خورده و

دستگير خان حساب و کتاب همی بودی و تا دم مرگ اش اين حساب و کتاب ادامه همی داشتی و از بچه ترسانک های 
و با مشت  کردی و همیاين نا خلفان بی آزرم و شرور و جانی و جنايتکار باکی نبودی و در هر فرصتی مشت آنان باز

  .ف شان همی کوفتی و از ذلت و زبونی شان، لذت همی بردی  دهان کثيبرمحکمی 
را حد و مرزی ) دموکراتيک خلق (  حزبک منفور و منحلهء   ديده درائی و چشم سفيدی و چشم پاره گی بلند پايگان

ه نبودی که نبودی و وارثان همان حزبک منفور و منحله و همان حزبک خونريز و شرور و انسان دشمن هنوز هم با ديد
ی و ندهمی زنندی و از کنج کاخ سفيد ،روی سياه خود بيرون همی کرد  ملیدرائی ذاتی شان دم از مبارزات دموکراتيک

 ولی همه گان دانندی که زير همين نام ها چنان وحشت و بربريت و ،.....بودن همی دادی و) امپرياليست( داد از ضد
  . آمدی همیندی که قلم را از نوشتن و زبان را از گفتنن آن شرمخونريزی و سفاکی در کشور با صفای ما براه انداخت

 چون خورد همی بودی ، می ندانستی که  دست اش روس ها بگرفتندی و پا به پا بردندی و،  دستگير خان که تمام عمر
ش همی قربان) امپرياليسم امريکا (  خيله خند روزگارش بساختندی و عاقبت در پای  ووی را به کجا همی بردندی

نخست بايد توجه خوانندهء ارجمند به اين حقيقت روشن .: ((...از گوشهء واشنگتن فرياد بر همی آوردی که ی ، ندکرد
از . )).جلب شود که جناب کشتمند هرگز چنين ترهات وسخنان بيهوده را دربارهء شخص خود وديگران نه نوشته اند

 نکشتی و  می بی مقدار اش چيزی جز خار در سر زمين آزادهء ماقضا همين کشتمند مورد نظر دستگير خان که در عمر
 اش مدتی را گويا صدراعظم اکی در کشور اشغال شدهء همی بودی ، هم دستی سيهبه پاس خوشخدمتی به بادار رو 

داشتی و هم زبانک ای و هم شاعرک ای از نوع دستگير خان بودی و هم در بيروی سياسی و کميتهء مرکزی حزبک 
 که وی هرگز همچو شهامتی  ، خود توان آن داشتی که روی سپيد کاغذک ای را سيه کردی و گفتی يا نوشتی...... ای و

نداشتی تا ندامت نامه ای نوشتی و از پيشگاه ملت آزادهء که وی و رفقای حزبی اش آنرا به خاک و خون کشاندی ، 
 خان واگذاشتی که اگر قرار باشدی چلوصافی از آب اما قرار معلوم اين کار را به دستگير. معذرتی همی خواستی

درآمدی ، آن چلو صاف از آن دستگير خان بودی و هر بد و ردی که از هر کنج و کناری حواله شدی ، مستقيمًا به 
 دستگير خان را رفيق حزبی اش گرفتی و به ِتاينبار دس.  در امان ماندی سلطان علیآدرس دستگير حواله شدی و 

هم بدان معنی تواند بودی که از درخت بلوط سيب طلبيدن و پيش کلهء خر ) تر هات و سخنان بيهوده.( ينداختیپرتگاهی ب
هرگز مرتکب کناه و جرم و جنايتی ) دموکراتيک خلق ( يعنی اينکه ما اعضای حزب منفور و منحلهء . ، ياسين خواندن

بيش !! ، نه دستگير خان ....... خواستی و همی خالی پيشگاه ملت معذرت خشک وزو پستی و پلشتی ای می نشدی که ا
از دومليون افغان سرافراز را عساکر امريکائی و چينائی و ايرانی و پاکستانی به شهادت رساندی و نه دوستان روسی 

باد  لعنت خدا . مليشه های شما و  اگسا و کام و خاد و واد شما  سازمانی ها وشما و کشور شورا های شما و حزبی ها و
 واقعًا هم خيلی بيهوده تواند بودی که از ددمنشان سفاکی از جنس دستگير خان و رفقا اميد ندامت داشتی ، .بر دروغگو

  .آخر اعتراف به گناه هم شهامتی می خواستی که اينها هرگز نداشتندی

ا هيچگاه عضو دفتر سياسی من نه تنه: دوديگر اينکه : ((   دستگير پنجشيری در جای ديگری داد سخن دادی و نوشتی 
غبار فقيد وبه اتهام پشتيبانی " حزب وطن"دکتر نجيب اهللا نبوده ام، بل به علت مخالفت علنی با دستبرد نام " حزب وطن"
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از رويارويی نظامی شهنواز تنی، زندانی محا کمه محکوم شکنجهء روانی، اعدام وپس از دوسال واند ماه حبس دوام در 
)). . ن پلچرخی، اتفاقا به فرمان جناب عبدالرحيم هاتف معاون اول رييس جمهوراز زندان آزاد شدمسلولهای مجرد زندا

 در هيچ دوره ای ، اما آيامی نبودیداکتر نجيب  "حزب وطن"خوب دستگير خان قبول که هيچگاه عضو دفتر سياسی 
ته ای يک کرباس همی بودی و همه در  همه سر وداشتی ،؟ گيريم که می نبودی ، چه تفاوتی یعضو دفتر سياسی نبود

هر سطح و مقام ايکه همی بودی به کشتار خاليق مشغول و خون مردم در جام همی کرديد و زندانها و شکنجه گاه ها و 
، جناب شما دستگير خان در طول .......پليگون ها را از خون رشيد ترين فرزندان اين مرز وبوم رنگين همی کرديد و

 تان و در تمام  يک دهه جنگ تحميلی و سيهتان و در تمام مدت اشغال کشور ما بوسيله رفقای رو زمام داری حزبک 
جنايت و خيانت و خون ريزی و وحشت و ترور که براه همی انداختيد و از کشته ها پشته ها همی ساختيد و کشور را به 

  آن علت مخالفت خويش علنی همی ساختيد و، صرف و فقط  در يک مورد.......ويرانهء غم انگيزی مبدل همی کرديد و
نامی و پاک غبار فقيد را با دهان کثيف خود می دستگير خان مرحمت فرموده و نام  .بودی  "حزب وطن"دستبرد نام هم 

کودتای خونين تنی را .  نمائی همیشرم بادا بر تو که با چنين ترفند ها همی خواهی بر چشم خاليق خاک پاشی. نيآور 
در اين قسمت از سيه . يی نظامی جا همی زنی و فخر همی فروشی که به آن اتهام گويا به زندان اندر شده ئیرويا رو

محا  زندانی: ((..... که ینامهء خود ،دستگير خان دچار توهم همی شدی و سلسلهء نوشته مغشوش ، وی ادعا همی کند
از  ، .....  زندا ن پلچرخیدوام در سلولهای مجرددوسال واند ماه حبس  وپس از  اعدام،محکوم شکنجهء روانی کمه

 اين چرند ها صرف اشتباهات تايپی يا اينکه قواعد گرامری مراعات می نشدی و در اين سطور يا)).زندان آزاد شدم
  هم)محا کمه زندانی(  توانند بودی و يا هم اينکه جناب دستگير خان پنجشيری در يک زمان معين همامالئی و انشائیو
در زندان پلچرخی همی  ) دوسال واند ماه حبس دوام در سلولهای مجرد(و هم ) اعدام(هم ) حکوم شکنجهء روانیم(

 همی شدی ، يعنی اينکه پهلوان دستگير خان هم غازی بودی و هم شهيد و هم )از زندان آزاد(بودی و هم سر انجام 
فرزندان پاک باز اين نامی که از بين هزاران هزار ) ف عبدالرحيم هات( شرم بادا بر . سالمت به خانه باز همی گشتی 

، بند از بند ....... ملت با شهامت که در زندانها و شکنجه گاه ها و رياست های متعدد تحقيق و خاد و واد و صدارت و
از جدا همی شدندی و به پليگونها و گور های دسته جمعی رهسپار همی شدندی ، صرف و فقط و فقط رفيق شفيق خود 

  .زندان همی کشيدی و بر زخم های بيشمار مردم رنجديدهء افغانستان نمک همی پاشيدی

 روز آنرا 99 روزه حکومت حفيظ اهللا امين نيز درست 101دردوران رهبری  : ((همی نوشتی   دستگير خان 
 زندانی ودر نتيجه دربيمارستان سپری کردم وبه دليل مخالفت خود با حضور ونفوذ قشون شوروی نزديک به چها رماه

پافشاری دادخواهانه زنده ياد استاد خليل کهستانی وديگر فعاالن حزب دموکراتيک خلق افغانستان به فرمان ببرک کارمل 
پس از رهايی از زندان نخست به حيث رييس کنترول حزبی وسپس به وظيفه رييس انجمن نويسنده . از زندان آزاد شدم

در جبههء فرهنگ به سود رشد زبان وادبيات همه گروههای قومی افغانستان با کار خالق . گان افغانستان تعيين گرديدم
  )) .به دوستی همکاری فرهنگی اقليتهای ملی کشور، از هيچگونه تالش پر اميد دريغ نورزيدم

سپری همی ) شفاخانه (  روز آنرا در بيمارستان 99 روزهء حکومت امين نا امين ، 101  قبول که در دوران رهبری   
  ! جناب مهمان عزيز آن کشور؟ آنکردی ، اما چرا تذکر می ندادی که آن بيمارستان در کشور شورا ها همی بودی و

 عزيزی بودی ، درست مهمان روز ايکه مر اتحاد جماهير سوسيالستی شوروی را 99يعنی اينکه دستگير خان در مدت 
  ءسيه گرفته همی شدی و نقشهء تهاجم بيشرمانهء رفقای رو  روز طرح سرنگونی رژيم امين در ماسکو99در همان 

 روز با ببرک شياد و نجيب گاو و گالب 99شما به خاک پاک ما طرح ريزی همی شدی و دستگير خان مريض در همان 
ز بعد ا.  سيه در خدمت باداران روسی همی بودی و ممد نقشه ها و پالن های شوم تجاوزگران رو ،.......  وزوی قصاب

می آوردی و ه روس ها به کشور ما هجوم  ، و در روز صدمشدی ، جناب به کابل تشريف فرما همی  روز مريضی99
امين و خانواده و نزديکان و وزيران و جنراالن اش همه بوسيلهء متجاوزين سرخ روسی  ) 101( در روز صدو يکم 

ُبردی  و دستگير خان پنجشيری جور و سالمت از آن محرکه جان بسالمت همی شدی و قتل عام همی گشتیمسموم همی 
ها که نمی خواستندی چهرهء جاسوس و فرستاده گک شان افشا شودی ، وی را به بهانهء زندان ، بگمان اغلب روسک  .

ن رها و به رياست که در سفارت شوروی پذيرائی کردندی و بعد چندی بفرمان دلقکک ديگری بنام ببرک ، گويا از زندا
و نه ) حزب ( دستگير خان ادعا کردی که آنگاهی که رئيس انجمن نويسندگان   .شدی، نصب .....کنترول حزبی و

، تو که در ....... وهمی کوشيدی   ...... )) در جبههء فرهنگ به سود رشد زبان وادبيات  ((.....افغانستان تعيين گرديدی 
، چگونه ...... هرازگاهی مريضی را بهانه قرار همی دادی و در کنجی همی لميدی وهيچ جبهه ئی حضور می نداشتی و

 !؟مردم  قلم زدی بودی که در انجمن نام نهادی که حزبی گک ها همه در آن لميده بودندی ، به سود رشد زبان و ادبيات 
 بودی ودر ادبيات وابسطه به ی هم خود روزگار سرآمدسرائی ياوه  گوئی ودر بد زبانی و تملقدر حاليکه آن جناب 
همه گروههای ((  به سود رشد زبان وادبيات چگونه با چنين مشخصاتی همی تواندی تا.   سرتاج ،مهاجمين سرخ روسی

 می ))قومی افغانستان با کار خالق به دوستی همکاری فرهنگی اقليتهای ملی کشور، از هيچگونه تالش پر اميد دريغ
 به چه معنی تواند بودی که آن جناب آنرا با َشد وَمد ) اقليتهای ملی کشور(جناب اکادميسين ، گر ياز سوی د! نورزيدی ؟



  
 

 
  6از  4 :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

آيا اکادميسين صاحب از ادبيات روسی فرا همی گرفتندی که اقليت ها ! قلقله همی کردی و به خورد خاليق همی دادی؟
 اگر چنين بودی و جناب آنرا از ،) های غير ملی اقليت ( و آن ديگری ) اقليت های ملی ( بر دو نوع توانند بودی؟ يکی 

که نه ت همی توان گفت أ اينجاست که با جر و اگر چنان نبودی ، پس نبودیادبيات روسی فرا همی گرفتندی ، حرفی 
اشتباهات امالئی و گرامری در کار بودی و نه هم ادبيات روسی را گناهی تواند بودی ، بلکه اکادميسين صاحب را خلل 

  .به چرند گوئی همی پرداختی که می نداشتی تکليف همی دادی و  ایغدما

عمل همی ) دموکراتيک خلق (  وکيل عام و تام تمام اعضای حزب منحله و منفور  بحيث   دستگير خان پنجشيری که
يه تر را س نمودی و از آدرس هر کدام جوابی فراهم همی آوردی و در آخرين روزهای عمر ننگين خود ، روی سيه اش

  :نوشتی که همی همی کردی و لعنت خلق اهللا بجان همی خريدی ، در جای ديگری از چرند نامهء بيمارگونه اش 
نيز درجريان مبارزات انتخاباتی مرا به اتهام تحريک مردم به قيام عليه نظام " دموکراسی تاجدار"بهنگام سيطرهء  ((

با ذکر اين حقايق روشن . اکمه وبه شش سال حبس محکوم کردندشاهی به شيوه توطيه گرا نه گرفتار به اصطالح مح
به "تاريخی طبق ارزشهای اعالميه حقوق بشر وارزشهای دموکراتيک قانون اساسی هيچ فرد و شخصی حق ندارد که 

  خدمت دستگير خان عرض بايد کردی اينکه در هنگام سطيرهء  .  )) .تجاوز کند" اسم ورسم وکرامت انسانی مردم
حزب ( به زندان اندر شديد و در زمان جمهوريت داوود خان هم و در زمان سطيرهء هم شما   "وکراسی تاجداردم"

و ده ها بار زندانی و شکنجهء روحی و  هم و در زمان اشغال کشور توسط باداران روسی تان هم ) دموکراتيک خلق 
شما در هر زمانی مردم را به قيام . ی داشته است همی شده ايد و از آنجاست که دماغ شما خلل بر هم  جسمی و اعدام

 ((آن جناب از . دعوت همی کرده ايد و به زندان همی رفته ايد، اال زمان اشغال کشور توسط باداران روسی تان
ديده !!! ای وای  . یسخن به ميان همی آورد)) ارزشهای اعالميهء حقوق بشر و ارزش های دموکراتيک قانون اساسی

ارزشهای اعالميه حقوق بشر (( شم سفيدی تا چه اندازه همی تواند بودی که جنايتکار شناخته شده ای   داد از درائی و چ
دستگير خان کجا بودی که رفقای حزبی شما و باداران روسی تان . زدی تواند ))  وارزشهای دموکراتيک قانون اساسی

شتر از دو مليون افغان را کشتندی و شش مليون را آواره و دمار از روزگار مردم شريف افغانستان بدر همی آوردی و بي
در به در و خاک بسر و بيچاره و بی خانه و بی خانمان ساختندی و صد ها هزار افغان بی گناه را معيوب و ناقص و ده 

ور های دسته ها هزار انسان ازاده و با شرف اين ديار کهن را به زندانها و دخمه ها و شکنجه گاه ها و پليگون ها و گ
جمعی فرستادندی و بيش از صد هزار عساکر مهاجم روسی کشوری را و مردمی را ده سال تمام بالوقفه از زمين و 

، آن زمان ...... آسمان زير رگبار بم و خمپاره وزير آتش توب و تانک  گرفتندی و کشوری را به ويرانه مبدل کردندی و
نه ای در ماسکو لميده بودندی و يا وزيرکی بودندی و يا رئيسک ای و آن اکادميسين صاحب به يقين يا در مهمان خا

و آن ))  ارزشهای دموکراتيک قانون اساسی(( بودی و نه سخنی از )) ارزشهای اعالميه حقوق بشر((زمان نه حرفی از 
دانسته .  همی گريختی  زدی و چون جن از بسم اهللا از آن فرسخ ها همیزمان سايهء اين هر دو را دستگير خان با گلوله

 کدام ارزشهای !!!چه تواند بودی )) ارزشهای دموکراتيک قانون اساسی(( می نشديم که منظور دستگير خان از 
نخست بايد ياددهانی همی کرد و پهلوان پنبه را از ! دموکراتيک و کدام قانون اساسی مورد نظر پهلوان پنبه تواند بودی ؟

و برايش تذکر همی داد که مردم افغانستان قانون اساسی رژيم موجوده را هرگز به خواب خرگوش بيدار همی ساخت 
کور هم ميداند که دلده شور (  بگفتهء عوام . و هرگز هم اين قانون دموکراتيک  نتواند بودی یرسميت می نه شناسند

ونی را دموکراتيک همی خواندی ، اما اکادميسين ما که به قانون های تحميلی و تهاجمی خو همی کردی ، هر قان) است 
(  قائل بودندی ، امروز از جنايات بی حد و مرز باند و اگر جناب شان به اعالميهء حقوق بشر پشيزی هم ارزشی

در دستگير خان )). دزد هم خدا ميگويد و کاروان هم (( بازهم بگفتهء عوام .به دفاع می برنخواستی) دموکراتيک خلق 
)) .  .تجاوز کند" به اسم ورسم وکرامت انسانی مردم"هيچ فرد و شخصی حق ندارد که   .....: ((جای ديگر همی نوشتی

آن جناب کجا بودندی و در کدام مهمانخانهء به خواب خرگوش فرو رفته بودندی که رفقای حزبی و سازمانی وی و 
 و باداران وحشی و بی همه چيز سگان بويکش اگسائی و کامی و خادی و وادی و مليشه ئی و نظامی و غير نظامی آنها

 و بيش از يک دهه ،  دقيقه و هرلحظههر همه روزه و هر ساعت و"به اسم ورسم وکرامت انسانی مردم"روسی شان 
کردندی ، نه مرد و نه زن و نه کودک و نه پير ونه جوان و نه مسلمان و نه هندو در اين مرز وبوم در امان  میهتجاوز 

و هر کوچه و پسکوچه و  بستن و کشتن و چور و غارت و بی ناموسی و نامردی و نامردمی بودندی و گرفتن بودی و
هر خيابان و هر بيابان و هر خانه و هر دفتری و هر مکتب و هر مسجد و هر دوکانی  بوی خون همی دادی و يک 

 رسيدی ، ولی گوش  همی زدی و فرياد و فغان مردم به عرش معال همیکشوری در خاک و خون و خاکستر دست و پا
دستگير خان پنجشيری کر بودی و مشغول قلم زنی در انجمن نويسندگان رژيم همی بودی و همی کوشيدی تا در خدمت 

و هر هفته و چهار شنبه هم جهت استراحت و تبديل هوا عازم )) اقليت های غير ملی (( باشدی ونه )) اقليت های ملی (( 
ارزشهای دموکراتيک (( سخنی بودی و نه هم از )) ارزشهای اعالميه حقوق بشر((در آن زمان نه از . بحيرهء سياه 
خوش به حالت دستگير خان پنجشيری که مانند کبک سر خود زير خاک کرده و فکر همی . حرفی ))  قانون اساسی

پايان سيه نامهء دستگير خان در . ))پهلوان زنده خوش است (( راستی که چه خوش گفته اند . نمائی که مردم کور اند
 تا رسانه های انترنتی از اندکی وجدان انقالبی برخوردار َبَردی و آرزو همی یخويش از وجدان انقالبی دم همی زند
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 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

حزب منفور ومنحلهء ( بايد بجواب شان گفته همی آيد که ما را از آن وجدان انقالبی که تو ورفقای حزبی . همی باشندی 
 همی نمائی که زرهء از آن همی داشتندی ، عار همی آيدی و ارزانی شما وطن فروشان تو گويا فکر) دموکراتيک خلق 

و جباران تاريخ بادا که ما را سخت گلو گير باشدی و از شنيدن نام آن گونه انقالبی بودن که شمايان همی بوده ايد، ما را 
بايستی ازحقوق برباد رفته هشت .: ((.....هآورده ئی ک  همی فرسوده و همیو اما در مورد اينکه قلم.   آيدی همیتهوع

سال واند ماه حبس من در سلولهای مجرد، عليه جعلکاران وتوطيه گران آشکار حلقه های حاکم به دفاع دادخواهانه 
، بازهم بايد گفته آمدی که ديده درائی و چشم سفيدی و چشم پاره گی و بی حيائی هم حد و مرزی تواند داشتی  )).برخيزند

که از هشت سال واند ماه حبس دستگير همی داشتی و از خاليق تمنی خبری نبودی  آن جناب از آن ر وجود سخيف دکه
 زهی وقاحت و ديده درائی ، از ملتی توقع همی نمائی که از تو .خان پنجشيری به دفاع دادخواهانه بر بايد همی خيزندی 

ال ، بهترين فرزندان شانرا به غل و زنجير و زوالنه کشيدی و که بيشتر از ده س، از تو به دفاع دادخواهانه برخيزند
رشيد ترين فرزندان شانرا يا به گلوله بسته پيش چشم پدران و مادران و فرزندان شان تير باران کرديد و يا هم 

ريديد و سالهای طوالنی آنانرا در زير وحشيانه ترين شکنجه ها شب و روز بند از بند بريديد و چشم کشيديد و گوش ب
شوک های برقی داديد و يک نسل را معيوب و مريض روانی نموديد و هزار ويک ظلم و نا روای ديگر که قلم از 

توقع داری که به دفاع دادخواهانه نوشتن آن همه جنايت و وحشت شرم دارد و امروز باديده درائی ذاتی خود از آنها 
 هر چند . اين بی شرمان را چه افتاد که آئين مردی رفت شان از يادچه افتاد!!!! خدايا!!!! وا. از جناب شما برخيزند

 درغير آن عليه اتهامات : (( .....و در آخر دستگير خان آوردندی که  . اينها همه از روز نخست نامرد تشريف داشتندی
يعنی اينکه )). ".باشدتا سيه روی شود هرکه درو غش " مفتريان و شبکه جعلکار ان تاريخ دعوای خود را اقامه ميکنيم 

عليه اتهامات مفتريان و شبکه جعلکار ان تاريخ دعوای خود را ( اگر به دفاع دادخواهانه از دستگير خان بر می نخيزيم ،
همی خواهند کردی و وکيلی همی خواهند گرفتی و به محکمهء مراجعه همی خواهند کردی و مردم را به محاکمه )  اقامه

و عادل را ،غدار معنی تواند بودی که قاتل ، مقتول را محاکمه همی کردی و ظالم ، مظلوم را و همی کشاندی و اين بدان
واقعا دنيا سر چپه همی نمايدی که سنگ ها را همی بستندی و سگ ها را رها . دزد ، دزد بگير را و دستگير ، مردم را 

ر خان ار روز ازل سيه روی تشريف همی و آخر اينکه چه حاجتی به سيه روی شدن بودی که دستگي. همی کردندی 
 و از همين سبب بودی که در هر دور وزمانه ای به زندان اندر همی شدی و شکنجهء روانی و روحی و جسمی یداشت

همی شدی و اعدام همی گرديدی و سيه رويانه همچنان به زندگی فالکتبارش ادامه همی دادی و هنوز هم نفس همی 
موم همی نمودی و وقت مردم ضايع همی کردی و چرند پشت چرند همی گفتی و خوش کشيدی و هوای واشنکتن مس
اين بچه ترسانی ها فقط جانيان ذليلی همچون تو و رفقای حزبی ات را همی ! دستگير خان . بودی که نفس همی کشيدی

کشتار و شکنجه های ترساندی ونه افغانهای با شهامت و سرافرازی را که عمری زنجير و ذوالنه ديدندی و وحشت و 
 و عمری در مقابل ابرقدرت وحشی روس سينه سپر همی کردی و عمر ی هم در مقابل مهاجمين جهانی و نوکران بسيار

   .....زرخريد شان همچو کوه ايستادی و از دل پر درد ، آه هم بر نيآوردی و

گری سر بيرون همی کردی و از زبان پدر  رسيده بودی که ذليل مردهء ديگری از غار دي می و اما اين سطور به پايان
که صد البته اليق ) سليمان اليق(  و خائن به ميهن و مردم و نوکرک ای بنام جنايتکار خود و از زبان يک وطن فروش

(  نوشتی آن همی دادی و در زير همی دو سه سطری همی نوشتی و به خورد سايتک  معلوم الحالی و رسن ،دار بودی
ين سليمان نااليق را حتی لياقت دو سطر نوشتن هم نبودی و جرأت اخالقی می نداشتی تا نام کثيف خود ا. ) زمرک اليق 

از آب ) سليمان نااليق ( در نوشته آوردی ، پس نام پسر ناخلف خويش بر آن آوردی تا اگر ميهن پرستانی چلوصاف 
 ، يعنی اينکه یرا گريبان گيرند) زمرک نااليق ( کشيدن گرفتی و طشت رسوائی وی از بام انداختندی ، پسر ناخلف اش 

اما جالب تر اين تواند بودی که در زير همان يادداشتک بی سر وپا ، نوشته ای ديگری به ) . آب تا گلو ، بچه زير پای ( 
را به لسان پشتو خود نمائی همی کردی که به دفاع از سه يار غار و سه کلهء بيمار همی پرداختی و نويسندهء اعالميه 

آن نوشته . چهار کتاب کافر همی کشيدی و حتی يکبار هم به جنايات بی حد و مرز آن سه يار جانی ، تماسی می نگرفتی 
درج همی شدی ، معلوم نبودی که نويسنده و يا نويسندگانش کی و يا کيها توانند بودی ) سليمان اليق ( که در ذيل نوشتهء 

بودی که نام ) سليمان اليق ( گويا آن نوشته نيز از. آن نامی و اسمی درج همی شدیو نه در فرق نوشته و نه هم در ذيل 
و اما همين نوشتهء پشتو چند روز قبل از آنکه در سايتک معلوم الحال اقبال نشر يافتی ، در . پسرش بر آن نقش کردی 

تبصره ها وجود همی داشتی و نشر در قسمت ) سيد هاشم سديد( جرمن آنالين در ذيل مضمون پربار محترم -سايت افغان
حال فرقی ندارد که اسم اصلی است ( يکی آنکه در آن تبصره اسم نويسندهء تبصره .  با يکی دو تفاوت ، البتههمی شدی
ئ(درج همی بودی و نويسندهء آنرا ) يا مستعار  گويا همی فرستادی و دوی  ) ډنمارک(نام همی بودی که از ) غر

انه « په افغان جرمن انالين ويب سايت کې د  (جرمن آنالين -ره در افغانديگر اينکه عنوان تبص » اعالميه مهم سه 
ه کې د   ( همی بودی و در آن سايتک ديگر ) په اړوند ناپا انه « په جرمن انالين بري  ) په اړوند» اعالميه مهم سه 

نده به هر حال محترم همی بودی و هرکس و با همين تفاوت و يکی دو تغيير ديگر به نشر همی رسيدی ، نظر نويس
اختيار همی داشتی تا نظر خاص خود همی داشتی ، و اما چرا در آن سايتک معلوم الحال نام نويسنده حذف همی شدی 



  
 

 
  6از  6 :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

آورده همی شدی و در عنوان و متن آن ) زمرک اليق ( و نوشته در ذيل سه چهار سطر کج ومعوج به اصطالح 
  !نوشته دستکاری همی شدی ؟

سلطان علی (  و  نا اليق )سليمان اليق (  از اينها که می بگذريم و آن سايتک را بحال خودش می واگذاريم ، خدمت 
و نه هم به ) هر چند در کشتار و جنايت و خيانت سر سلطان نيز خاريدی ( که نه هرگز سلطان تواند بودی ) کشتمند 

خواهيم  خيانت و جنايت نه کشتی ، نيز در وقت و زمانش می و بجز خار تفرقه  هرگزخاک پای علی تواند رسيدی و
  .....همی کشندی و عربده کشی و سفسطه سرائی همی کنندی و بچه ترسانی ورسيدی ، هرچند قوله 

  

  ز اشک و آه مردم بوی خون آيد که آهن را                                            

  دی گر آب و آتش ، دشنهء فوالد می گرد  ده                              

  

   

 
                           

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


