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  7 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـسو په درتاافغان 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 

  

 25/ 12/ 2009                                                                                                                     حميد انوری 

  

  ))زخم ديگر چه ميزنی ، صيد بخون طپيده را   ((         

 دهه است که خونهای پاک بهترين و دلير ترين فرزندان شانرا در پای محراب    مردم شريف افغانستان بيشتر از سه

آزادی ، سرافرازانه ميريزند و هر سنگ و هر کوه و هر دشت و دمن ميهن آزاده و سر افراز ما و هر قريه و شهر و 

 غيور و با شهامت آن هر خيابان و هر جاده و هر کوچه و هر خانه ای در سرزمين بال رسيدۀ ما با خون پاک فرزندان

مردم با شهامت افغانستان . رنگين است ، اما با هزاران درد و دريغ که نه از آزادی اثری است و نه هم از عدالت خبری

طی سه دهه جنگ و تجاوز و بازهم جنگ و تجاوز ،با تقديم بيشتر از دومليون شهيد و صدها هزار معيوب و معلول و 

ليون ها آواره و بی خانمان و بی سرپناه ، قربانی اميال يک مشت خود فروش و از خدا صد ها هزار يتيم و بيوه و م

بيخبر گرديدند که کشور آزادۀ ما را با يک مشت روبل و دالر و کلدار و ريال ،معاوضه کردند و باالی خون مردم به 

ق خدا و خيانت به وطن و تجاوز به کشتار خل.بدمستی و عربده سرائی پرداختند و به مادر وطن سخت خيانت روا داشتند

آغاز گرديد و با ريختن خون سردار محمد داوود خان رئيس جمهور کشور و خانوادۀ 1357مادر وطن از هفتم ثور 

پرچمی از همان روز نخست -کودتاچيان بی آزرم خلقی. شريف و نجيب شان آغاز شد و تا امروز همچنان ادامه دارد

اين نامردان فروخته شده و دست . ت به کشتار خاليق زدند که تاريخ نظير آنرا بياد ندارد کودتای منحوس ثور ، چنان دس

.  ، در حق هموطنان شان آن کردند که چنگيز و نرون نکرده بود) K.G.B( پروردگان سازمان جهنمی جاسوسی روس 

ه های صدارت و شکنجه گاه های گفته شود  و اگر از توقيف خان) اگسا و کام و خاد و واد ( اگر از سگان بويکش  

متعدد جانيان خلقی و پرچمی در سرتا سر کشور گفته شود و يا از زندان پلچرخی و هزار و يک زندان ديگر در مرکز 

و واليات کشور گفته شود و يا از شکنجه های وحشيانه و چشم کشيدن ها و گوش و بينی بريدنها گفته شود و يا از شوک 

ر کردنها و يا هم  بهترين فرزندان ملت آزادۀ افغان را از طياره ها بيرون پرتاب کردن ها و يا از های برقی و زنده بگو

اين باند های شرور که . هزار و يک جنايت ديگر دار ودستۀ کودتا چيان ثور ، صد ها و هزاران جلد کتاب بايد نوشت 

حشت و دهشتی دريغ نورزيدند ، چنان مست بادۀ در کشتار مردم غيور افغانستان از هيچ جرم و جنايتی و از هيچ و

قدرت موهوم خويش بودند که در هنگام شکنجۀ فرزندان دلير اين مرز وبوم ، نا مردی و نا مردمی را تا آنجا ميرساندند 

ز  خاديست ها و مستنطقين و شکنجه گران بی همه چي.))کو خدا؟ برو خدايته بگو که نجاتت بته (( : که به آنها ميگفتند

تنها به طبقۀ ذکور خالصه نمی شدند ، بلکه تعدادی از زنان هرزه و بد کاره نيز آنان را ياری و کمک ميرساندند ، همانه 

محدود نمی شد و بودند فراوان ..... گونه که وطن فروشی و خيانت تنها به ببرک ها و نجيب ها و تره کی ها و امين ها و

ليکا ها ، جميله پلوشه ها و صد ها بد کارۀ ديگر که در زجر و شکنجۀ هموطنان ما با اناهيتا ها ، نفس جهيد ها ، ثريا پر

شمۀ از شکنجه شدن يکی از هزاران . رفقای حزبی شان در رقابت کثيفی قرار داشتند که قلک از نوشتن آنها عاجز است

لۀ يک زن بدکاره از حزب منحلۀ را که بوسي) محمد شاه فرهود ( هزار آزاده مرد سرزمين به خاک و خون غلطيده ما 

 –ديموکراتيک خلق زير شکنجه گرفته شده بود ، در اينجا ميآورم تا از عمق فاجعه و وحشت و دهشت باند های خلق 

                                         : پرچم ، چيزکی گفته شده باشد
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 تو داکتر می شی ،   ان ميکنم ، ديوانه ،گوش کو محصل جان ، تره مه به بورس شوروی رو(( .......     
  .بگی نوشته کو ، نترس ، به شرافت قســــم که مه اياليت ميتم ... ساتت اونجه تير ميشه ، ودکا 

استی ، قصۀ مفت اس، تو بايد رفيقايته معرفی کنی ، سرسپردگی فايده نداره ، " ساما"اينکه عضو باند 
  فاميدی يا نی ؟

 محصل طب ؟ ميفامی که رييس صاحب سرِ  ُکل رفيقا قار است ، گفته   ی کنی راستی چرا اقرار نم-
حاال فاميده باشی که چـــرا امشو مه با !! يکی و خلص ! که امشو يا زير شکنجه جان بته يا اقرار کنه 

  ؟!توستم 
   نوشته کو ؟-

  !چيزی به گفتن نمانده است !  همشيره  .....
   يانی که نميگی ؟-

 سه نفر لشم روی مذکرِ  نشه يی ريختند ، دخترک ، فقط و فقط ،   کرد وبعد از چند ثانيه ، ُشپ  چای را
 با دشـــنام و عصبيت ، به کلک های بی شيمه  شش تا چوب را در ميان انگشتانم گذاشت و مستنطقين

 سر دخترک از. واستخوانی ام تا آنجا فشار آوردند که از الی انگشتانم قطره قطره خون می چکيد 
 زيبايش ، ســـــوراخ ميساخت و با دست ديگر سويچ تيـپـش را   ، با يک دست در گوشم با ناخن  شوق

 :زد و صدای لرزاننده ای را باال کرد 

  اے دل ناداں
  آرزو کياہے

  جستجو کيا ہے

واج  از ام  عاشقانه ی موسيقی ، شقه شقه خونچکان ميکـــردند و من  آنها مرا در ال بالی نجوا های   
 که مرا از حس شکنجه شدن دور ميساخت    برای خود سپرميدوختم ، گلبانگ آهنگينی پرنيانی موسيقی

 زمان واحد ، اين  در.  نـزديک شدن به خوف و خـــونريـزی می افروخت    حس   در مستنطقين ،  ،
  .موسيقی به يکی مستیِ  مسکوت می بخشيد و به دگری مستی کفتاروش 

 در   را  و مقاومت  بودگی- خود   ، دريايی از ه آواز لتامنگيشکر در آن لحظه است ک  جالب جالب 
وريد های خونريزم جاری کرده بود چنان جاری که احساس درد و توهين بکلی از رگها يم الدرک 

  . گشته بود 
 و از دهان خاديستان در     می چکيدخون خون خون   از کلک هايم ، همپایِ  وزنِ  تراژيک موسيقی

 من برای آقايان و دخترک ، يک کميدی   باد ميشد ، در خون لوليدنخنده خنده خندهجو همين آهنگ 
 ها و آخ هـای من ، در ميان زهر  آقايان ميغريدند و دوشيزه باصدای نرم در البـــالی ُاف. مسخره بود 

  : با خود زمزمه ميکرد   خند

  جستجو کيا ہے  
  آرزو کياہے
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  آرزو کياہے
   ہےجستجو کيا

يکی در جستــجوی اعتراف گرفتن بود يکی در . دو لذت و دو تسکين به دو طريق اجرا ميشد 
  . حفظ ناموس ميهن و مقاومت  آرزوی

 لبهای معنادار من با نغمه   وقــــــتی چوبهای ميان انگشتانم ، از خجالت زير خون شد ، و خاموشی   
 نادان   عصيان می نشست ، پتـلون پوشک های دۀهای فلم سلطان راضيه در ميان شن های آفتاب خور

  . بيشتر عاصی و کفری ميشدند   با منی ژوپک پوش شريف ،
 با اختراع تکنيک دگر ، قهقه    موسيقی بيخودانه جريان داشت که شياطين عذاب از پردۀ غضب ،     

 ببرک با چاقی ُپف  ند ويک پايم را زير پايۀ ميز تحرير گــــــذاشت. آميز بر من دوباره يورش آوردند 
 حنجره ام را برمه می   در حالی که با دو ناخن اش شده از بی غيرتی ، روی آن نشست و دوشيزه

 من به نثر استــــخباراتی تجــــــــــزيه و ته نــشين ميساخت   ، مطلـــع آهنــــگين رادر گــــــــوش کرد
:  
  ! او نادان اعتراف کو که ميُکشمت -
   ! زويت نمی رسی خاين به آر-
 شکنجۀ بی   کشيد ، از پايم که در اثر يک هفته  چندين بار شيار و با ناخنهايش تا زير حنجره ام را 

 بــــدون غلو گويی   خوابی و ايستاد شدن روبروی ديوار سپيد اتاق ، ورمگين شده بود و بند های پاهايم
 خون و ريم فوران زد و موسيقی همچنان مرا با مانندِ  رانهای ورزشی دوشيزه ی ناخنگر شده بود ،

  : های پر از دشنام و قمچــــــــين ميبرد    قافله ای از آدمهای شتر لب و دولی خود بدنبال

  يه زمين ُچپ ہے
  آسما ں ُچپ ہے

  پهريه دهرکن سے
  چـــا رِ سو کياہے

 ،   گی شکنجه نمی يافت و بزمين  رزمينگی حزب دوشيزۀ خاد ، که معنای آهنگين شعر را به نفع 
   :   هورا ميکشد  شوروی– افغان    استحکام دوستی گويی برای

   مثل زمين خاموشت ميسازم ، اشرار -
   بی هوشت ميسازم ميسازم ، با اقرار  مثل آسمان -
   با هزار اصرار اصرار اصرار  تپش قلبته ايستاد ميکنم ، -

 با ناخنــــهای    خودش ،   شيفتگی-ز اشتياقِ  خون  متوجه نشدم که به اشارۀ رييس بود ، يا ا     
 ، از روی رويايی ام باقيماندۀ خونها   چند ثانيه  حمله ُبرد و در مسافه ی فقط  به رخساربيرنگم رنگين

 ُاف نگفتم وسکوت کـــردم ، لذت دوش ناگرفتۀ   به طرف پيراهن رادار زردم سرازير گرديد ، وقتی که
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 ام زد و من درميان   به شـــقيقه با گيالس ناشکن از مسافه ی شايد دومتری ، و  دوشيزه ناقص ماند
و لتا منگيشکر بود که آوازش در ميان خون و قهقه شنيده .  ، بزمين غلطيدم   امواج خون و موسيــــــقی

  .می شد 

   

  يه زمين ُچپ ہے 
   آسمان ُچپ ہے             

   پهريه دهرکن سے                    
   چـــا رِ سو کياہے                               

                                                                             
      اے هــــــاليند ہے                                              

   ہے2008     نزدهم می                                                       
  )رهروان ( برگرفته شده از سايت )) اه فرهـــــود ہے   محمد ش                                                       

و چنان بود که يک ملت آزاده و مقاوم ، در زندانی بنام افغانستان هر روز و هر ساعت و هر دقيقه و هر ثانيه روحًا و 

ا باشد چهار شکنجه ميشد و بند از بند جدا ميگرديد و در فرجام زنده بگور ، ت جسمًا بطور وحشايانه و بصورت متواتر

خون ريزی و بگير و ببند و ظلم و وحشت و شکنجه و کشتار تا . صباحی به زندگی ننگين نوکران روس افزود گردد

بدانجا وسعت يافت که خلقی ، پرچمی را زير شکنجه گرفت و پرچمی ، خلقی را و کوچکترين رحمی حتی به همديگر 

که نبايد ميکردند و عاقبت ميرفت که کاخ ظلم را، قيام مردم درهم خود نکردند ، بلکه در حق زنان شان نيز آن کردند 

کوبد و طومار زندگی ننگين باند ديموکراتيک خلق را در هم پيچد که اربابان روسی شان آنان را از مرگ حتمی نجات 

 از ماسکو به داده و کشور آزادۀ ما را مورد تجاوز وحشيانه قرار داده و ببرک روسی را سوار بر ميلۀ تانک روسی 
 ))انقالب ثور ((مرحلۀ نوين. کابل مشايعت نموده و غالم ديگر خود حفيظ اهللا امين را مسموم و بعد تيرباران نمودند

آغاز شد و کشور ما نا مردانه مورد تجاوز وحشيانۀ  اربابان روسی باند خلق و پرچم قرار گرفت و کشتار خاليق بيشتر 

ال آزگار از زمين و آسمان با ضربات مهلک بم و راکت و خمپاره و هاوان ، زير و از پيش شدت و وسعت يافت و ده س

طيارات جنگی روسی ، از هلی کوپتر های ضد گلوله و توپدار . رو شد و کشور به ويرانۀ غم انگيزی مبدل گشت 

فرو پيچيدندو روسی گرفته تا مدرن ترين جت های جنگی روسی ، فضای کشور ما را در هالۀ از تاريکی و وحشت 

با پرواز های الينقطع و شبا روزی شان ، وحشتی را براه انداخته ....... و 22 و سو25 و ميک23طيارات شکاری ميک 

هر جنبندۀ را که در زمين مشاهده ميکردند ، بارانی از بم و . بودند که فکر ميشد جنگ سوم جهانی در حال تکوين است

روس های . قريه ای را با خاک و خون يکسان ميکردند و چرخی زده ناپديد ميشدند خمپاره و راکت فرو ميرختند و ده و 

متجاوز جهت حفظ نيروهای خودی ، به تربيه و تعليم و پرورش يک مشت خود فروخته و بی وجدان از پست ترين افراد 

يست ها و پيلوت های پرداخته و طی ده سال تجاوز و اشغال ، دها درجن جنرال و ستر جنرال و دگر جنرال و تانک

طيارات جنگی تربيه نموده  و بجان ملت مظلوم افغانستان انداختند و هر آنچه در زراد خانۀ جنگی شان داشتند ، در 

در اين کشتار بيدريغ و وحشيانه ، باند يست های بی همه چيز حزب  منفور . افغانستان بخون نشسته تجربه نمودند

 و در رقابت تنگاتنگ با تجاوزگران لجام گسيختۀ روسی قرار داشتند و جهت خوش ديموکراتيک خلق دست بلندی داشته
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خدمتی به اربابان روسی شان ، شب و روز را نمی شناختند و هر آنکه بيشتر در کشتار هموطنان آزادۀ ما سهيم شد ، 

 شد و در کشتار خاليق بيشتر مقام و منزلت بلند تری يافت و به نان و نوائی رسيد و جنرال و دگر جنرال و ستر جنرال

پيلوتان دست پروردۀ روس  آن چنان در کشتار خلق خدا از . وبيشتر کوشيد تا دل اربابان روسی را بهتر بدست آورد

خود مهارت و شطارت نشان دادند که متجاوزين روسی را به حيرت فرو بردند ، اگر يک پيلوت روسی در يک روز دو 

آبادۀ را به ويرانه مبدل ميکرد ، پيلوتان بی وجدان و فروخته شدۀ حزب منفور ديموکراتيک پرواز نظامی انجام ميداد و 

 پرواز جنگی انجام داده و خروار هائی از بم و خمپاره و راکت را بر شهر و روستا و قريه 12 تا 10خلق در يک روز 

ه و کاشانۀ هموطنان خود فرو ريخته و هزاران هزار فاميل را در سوگ فرزندان شان می نشاندند و چون از و خان

  ......کشتار بر ميگشتند ، مدال ميگرفتند و ترفيح ميکردند و لقب قهرمان پسوند نام های نا مبارک شان ميگرديدو

طنان مظلوم خود دست توانائی داشت و خون  يکی از همين جنايتکاران وحشی صفت و دد منش که در کشتار همو

اين فرد فروخته شده و فرو مايه چنان غرق در کشتار مردم .  بود غالم مصطفی پيلوتچشمانش را کور کرده بود ، 

اندکی ار زندگی . افغانستان بود که در اين راه شب و روز را نمی شناخت و هميشه آمادۀ آدم کشی و جنايت و خيانت بود

  .جنايتکار بی ننگ و عار را در اينجاه می آوريم تا هموطنان خود قضاوت نمايندنامۀ اين 

آماده پرواز   شرايط اقليمى   ودر هر گونه  پرواز محاربوی انجام ميداد١١تا ١٠ ساعت ٢۴در  جنرال مصطفى ((.......
  .بود 

ملی افغانستان با نشان ستاره از طرف حکومت وقت برايش رتبه جنرالی و لقب قهرمان ١٣٦٩    در سال موصوف  
  .  تفويض گرديد  طاليى 

صورت گرفته    که توسط شهنواز تنى وزير دفاع ملى حکومت وقت   خنثى کردن کودتاى  بپاس موصوف همچنان   
  .نمود   قهرمان کشور را دريافت   لقب دومرتبه يى  بود

 اين .)) ايفاى وظيفه نموده است  افعه هوايى نيز معاون قوماندان عمومى قواى هوايى ومد  مصطفى بحيث جنرال  
جنرال حزب منفور ديموکراتيک خلق که دو مرتبه از جانب روسها و حکومت دست نشاندۀ شان در کابل ، لقب قهرمان 

 تا 10 ساعت ، 24جمهوری دريافت نمود و به مقامات بلند نظامی رسيد ، قرارايکه در زندگی نامۀ وی درج است ، در 
واز محاربوی انجام ميداد و در هر گونه شرايط اقليمی آمادۀ پرواز بود ، آنچنان در کشتار هموطنان بی گناه و بی  پر11

دفاع خود بی قرار بود که نه شب می شناخت و نه روز و نه ابر برايش مطرح بود و نه آفتاب و نه باد و باران و طوفان 
ين جاری نمی شد آرام و قرار نمی گرفت و خواب به چشمان ، چشمان او را خون گرفته بود و تا خونی بر زم

مصطفی پيلوت که بعدًا جنرال شد و قهرمان دو مرتبه ئی وطن فروشان خلقی و پرچمی ....... جنايتبارش راه نمی يافت و
ه ، بعد از سقوط ذلت بار حزب کودتا  و فرو پاشی اتحاد اجباری شوروی وقت ، در خدمت شورای نظار و احمد شا

 تا 10ساعت ، 24مسعود قرار گرفت و به کشتار خلق خدا همچنان ادامه داد و چون گذشته های ننگين اش بازهم  در 
 پرواز محاربوی انجام ميداد و بازهم شهر و ده و قريه و خانه و کاشانۀ مردم مظلوم افغانستان را زير ضربات 11

يکی . ی هائی از خون هموطنان بی دفاع خود جاری می ساختوحشيانۀ بم و راکت و خمپاره ، خرد و خمير کرده و جو
 مصطفی قهرمان در ناکامی حمله مجاهدين م.......((:    از رفقای حزبی وی  در مدح اين فرد فرو مايه مينويسد 

 ميدان هوای بگرام و مزار شريف نقش قاطع و تعين کننده داشت وی از  به جالل اباد١٣۶٩ در سال  پاکستان برهبری
بالخره وی در اين جنگ مورد اصابت راکت دافع هوای پاکستان قرار  . پرواز محاربوی را انجام ميداد١٠روزانه تا 

کمر و پا ضربه شديدی  را نجات دهد ولی از ناحيه اش سقوط ميکند ولی وی توانست توسط پراشوت خود گرفت طياره
 . را متحمل شد

قهرمانی ملی افغانستان که عاليترين لقب بوده داده شد و مقام   و لقبجنرالی پس از آن از طرف دولت برايش رتبه
 . نيز به وی سپرده شد ٢٢طيارات سو  قوماندانی

نقش بسيار مهم داشت که با انجام پرواز های پی در پی ميدان هوای  مصطفی قهرمان در ناکامی کودتای شهنواز تنی نيز
بگرام  همراهانش در محل قوماندانی شهنواز تنی و. وانستدن پرواز نمايند فلج ساخت و پيلوتان طرفدار تنی نت بگرام را

که قبال اماده شده بود بطرف پاکستان فرار  )١٢ان (توسط يک طياره نوع  بودند و با هم مشوره کردند و بصورت فوری
 . کردند
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دان عمومی قوای هوای و رااعطا کرد و بحيث معاون قومان دولت برای مصطفی قهرمان بار دوم لقب قهرمان ملی
 .و روابط نزديک با داکتر نجيب اله پيدا کرد .مدافعه هوای مقرر شد

با احمد که  کردند در بگرام بود و فرار نکرده بود و گمان ميرود مصطفی قهرمان زمانی که مجاهدين بگرام را تصرف
وی را از هوا الی رسيدن به  بل قطاربشکلی ارتباط داشت و در هنگامی حرکت احمد شاه مسعود بسمت کا مسعود شاه

 .کابل همرايی کرد

همچنان در ميدان هوای بگرام افراد  . شورای نظار بسر برد وی مدت زيادی در بکرام تحت محافظت افرادی مسلح
 داشتند و در صدد بودند تا نيز جابجا شده بود ند که وظيفه ترور نظاميان با سابقه را) مربوط به سياف (مسلح اتحاد

 در حاليکه جنگ شديد با حکمتيار در جبهه تگاب ادامه ١٣٧٢سال وسايط بگرام را تخريب نمايند انها در يک روز در
بنا بر آن . دولت زدند  را به اتش کشيدند که ضربه مهلکی بر قدرت دفاعی٢٢داشت هفت فروند طيارات نوع سو 

اده شد و از انجا نيز به نفح دولت پرواز های فرست مصطفی قهرمان به هدايت احمد شاه مسعود به مزار شريف
 .محاربوی انجام ميداد

دوستم ائتالفی را عليه دولت تشکيل داد مصطفی قهرمان نيز   که مناسبات دوستم با دولت خراب شد و١٣٧٢در سال 
بلی اش دوست ق اکنون وی عليه. مقرر گرديد قوای هوای و مدافعه هوای جنبش بحيث قوماندان با انها پيوست و

مزار شريف و شبر غان در سا حيت شمالی پروان  روزانه چندين پرواز محاربوی از ميدان هوای) احمد شاه مسعود (
 اين بار جنگ مانند قوای دو مملکت بود زيرا قوای هر دو طرف از سالح های . بگرام و کابل انجام ميداد

بمب افگن طيارات ترانسپورتی و  طيارات  انوع اریهر دو طرف دارای طيارات جت شک. استفاده ميکردند پيشرفته
  . بودند های بزرگ و مجهز ميدان

گشته بود طياره وی در صفحه رادار بگرام ديده شد و  کابل بر بمباردمان  زمانيکه وی از١٣٧٢در ماه جدی سال 
در اثر کمک  . در ايدپرواز  شکاری به  دستور داد تا يک طياره ادارات طيارات شکاری بگرام قوماندان سوق و

رهبری شده باالی طياره مصطفی قهرمان فير گرديد  رهنمايی از مرکز قومانده توسط پيلوت شکاری بگرام يک راکت و
 داده شد  کيلو متری کابل در بين غوربند و سالنگ سقوط١٠٠افسانوی کشور در مسافه  که در نتيجه طياره پيلوت

 ( يت کار ديگری را هدف قرار داده به جهنم فرستاد و طومار زندگی ننگينبدين گونه يک جانی ، جنا بلی))    .
اين قهرمان دو مرتبه ئی کودتا چيان هفتم ثوری چنان غرق در خون هموطنان مظلوم .  درهم پيچيده شد)مصطفی پيلوت

 خدمت روس های و بی دفاع خود بود که برايش افراد و رژيم ها و احزاب و تنظيم ها هرگز مطرح نبود ، گاهی در
متجاوز و نجيب جالد ، به کشتار هموطنانش  مشغول بود و گاهی در خدمت شورای نظار و احمد شاه مسعود و زمانی 

او فقط و فقط عاشق خونريزی بود و چشمانش را خون گرفته بود ، زمانی در . هم در خدمت دوستم گلم جم و جنبش او 
خلی شان قرار گرفته  هموطنانش را به خاک و خون ميکشيد و زمانی خدمت متجاوزين روسی و دست پرورده گان دا

هم در خدمت شورای نظار و احمد شاه مسعود به کشتار هم ميهنانش مشغول بود و در اخير هم در خدمت مليشه های گلم 
م مظلوم جم همان وظيفه کثيف و نا مقدس را ادامه داده و همچنان مشغول ريختن بم و راکت و خمپاره باالی مرد

از باشندگان بی دفاع و بی گناه کابل ) 65000( او يکی از عاملين اصلی کشتار شصت و پنج هزار . افغانستان دربند بود
بود که جوی هائی از خون پاک هموطنانش جاری ساخت و مردم حتی فرصت آنرا نيز نداشتند تا شهدای کشتۀ دستان 

در کوچکترين وقفه که در بمباردمان های وحشيانه بوجود می آمد ، کثيف او را ، به خاک سپارند و مجبور بودند 
از اين . عزيزان از دست رفته و شهدای غرقه در خون شانرا بدون تابوت و کفن ، در صحن منازل شان بخاک سپارند
اشت ، چه بی آزرمان تاريخ و از اين دار و دستۀ وطن فروش و ننگ بشريت ، هرگز هم توقع بيشتر از اين نمی توان د

همان گونه که تره کی و امين و ببرک و )) . به آب زمزم نتوان کرد سفيد / گليم بخت کسی را که بافته اند سيا (( گفته اند 
سال در  ) 17( نجيب بی گور و کفن ماندند ، همان گونه هم جسد متعفن و گنديدۀ مصطفی پيلوت نيز بيشتر از هفده 

، طعمۀ سگ و شغال و زاغ و ذغن گرديد و همان گونه که جسد متعفن محمود بريالی کوهپايه های پر غرور افغانستان 
را يونس قانونی بردوش کشيد ،  بقايای جسد بو گرفته و متعفن مصطفی پيلوت را نيز ، رشيد دوستم مليشۀ گلم جم 

 تنها بر اجساد گنديدۀ اين وطن مردم افغانستان نه)). کبوتر با کبوتر ، زاغ با زاغ : (( چه خوش گفته اند .بردوش کشيد
 آنان نيز نفرين فرستاده و در ئی فروشان بی همه چيز ، لعنت و نفرين ميفرستند ، بلکه به برادران اخوانی و مليشه

انتظار روز بازخواست و روز تصفيۀ حساب ملت با اين جنايتکاران بی آزرم هستند و آن روز دير يا زود ، رسيدنی 
اما چه چيزی باعث آن ميشود که در اين مقطع حساس تاريخ کشور ما جسد متعفن و يا . چه نخواهیاست ، چه بخواهی ، 

 سال از کوهپايه های پر غرور 17درست تر گفته شود يک مشت استخوان و يک کاله آهنی مصطفی پيلوت بعد از 
آژانس خبر رسانی پژواک گزارش . افغانستان به مرکز انتقال داده شده و با مراسم رسمی نظامی بخاک سپرده ميشود

سترجنرال عبدالرشيد دوستم   غالم مصطفى ؛  تورنجنرال در مراسم تشييع جنازه (( ...... : ميدهد که 
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دفاع ملى   شمارى از جنراالن وزارت هاى   ، معاونين وزارت دفاع ملى ،  سرقوماندانى اعلى قواۍ مسلح درستيزوال
در کشور ويرانه و غرقه بخون ما که در .)). و دوستداران وى شرکت کرده بودند و امور داخله ، برادرو فاميل اش 

هشت سال گذشته ده ها گور دسته جمعی هموطنان آزادۀ ما از هر گوشه و کنار آن در مرکز و واليت کشف گرديد ، 
د و هرگز هم به خود حکومت دست نشاندۀ امريکا در افغانستان هرگز در صدد تجليل از قربانيان ملت افغان بر نيآم

زحمت آنرا نداد که در مورد شناسائی قربانيان گور های دسته جمعی تحقيق کند و يا عاملين سيه روی آن جنايات وحشت 
هرگز از هيچ کدام از گور های دسته جمعی يادی نشد و هيچ کس و هيچ . انگيز را شناسائی کرده و به پنجه قانون سپارد

محمود ( نيان سر افراز ملت ، مراسم فاتحه و تدفينی برپا نداشت و اما ديديم که جسد متعفن مقام رسمی ، برای آن قربا
جنايتکار و خائن ملی را ، يونس قانونی بردوش گرفت و تا گورستان مشايعت کرد و در مرگش نوحه سرائی ) بريالی 
، نا مردانه زخم ديگری ميزنند و از قاتل و امروز بار ديگر بر پيکر خونين مردم شهيد پرور و آزادۀ افغانستان . کرد

 سال از کوهپايه های پرغرور کشور 17فرزندان شان تجليل بعمل می آورند و بقايای جسد متعفن قاتل ملت را بعد از 
بدست آورده و به کابل انتقال ميدهند و با مراسم رسمی نظامی و در معيت جنراالن ماشينی حکومت دست نشانده به 

ننگ و نفرين باد بر کرزی و وزرای بی مقدار دفاع و داخلۀ او و لعنت . تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. دخاک ميسپارن
ابدی باد بر دوستم گلم جم و جنراالن ماشينی و بی خاصيت و گريزی وزارت های داخله و دفاع و ننگ باد بر معاونين 

. ت تحميلی و کثيف و تا مغز استخوان فاسد و نا کار آمداين وزرا و نفرين باد بر رحيم وردک و حنيف اتمر و اين حکوم
تجارت باالی خون شهدا بزودی گريبان تانرا خواهد گرفت و آنگاه نه گور خواهيد يافت و نه کفن و نه هم خاک پاک 

                               .افغانستان اجساد متعفن تانرا پذيرا خواهد شد و به سرنوشت ببرک و نجيب و تره کی و مزاری گرفتار خواهيد شد

 !!                                    ننگ تان باد ای سيه کاران تاريخ 

  

                                        
 

  


