
  فکرت عبدالستار

  همه را مار خورد ما را بقه کور

سھ سال پیش در سایت وزین آریایی مطلبی بھ نشر رسیده بود زیر عنوان ھمھ را مار خورد ما را  دو

تا جایی کھ بھ یاد دارم، یکی از ھموطنان ما بھ پاسخ گستاخی ھای ھمیشھ گی یکی از  بقھ کور و

جیب روشن دایم الخمر مطالب جالبی نوشتھ بود؛ ترین دسیسھ سازان روزگار یعنی ھمین ن مشھور

روزگار بدکردار ھم شکایت داشت کھ کاش دست کم یک آدمی کھ سرش بھ تنش می  ولی وی از

ُر کردن و ارزید باوی باب مناظره را می گشود نی یک بقھء کور کھ از ُـر قـ بھ  بام تا شام بھ جز از ق

  .خاشاک دست انداختن کار دیگری ندارد ھرخس و

ً ھم اگر خوب نگاه کنیم وواقع بازاری آزادی کھ یگانھ نویسنده اش ھمین  دایم  بھ سایت مبتذل و ا

تاریک بین است، نگاھی بیندازیم متوجھ می شویم کھ وی از چھ ترفند ھایی  الخمر تاریک اندیش و

وطنپرست ترین افسران اردوی پیشین افغانستان استفاده نمی  تحقیر کردن بھترین و برای توھین و

مقصود استفاده  کوھستانی و کلبی و این کور خود بینای مردم گاھی از نام ھای مستعار نجرابی و. ندک

کرده با بازاری ترین فحش ھا کھ از زبان کثیفش خارج می شود، روی بقھ مانند خود را سیاه می کند 

عریضھ  آن را می کوبد، گاھی بھ تمام سایت ھای انترنتی سرمی زند و برای خالی نبودن این و و

بی مایھ  رقبای سیاسی جنبش چپ کشور، مبتذل ترین و حتی از سایت ھای مخالفین ایدیولوژیکی و

ء خود نشر می کند، گاھی حرف ھای بی بنیاد در سایت زنگ زده ترین اتھامات را بیرون می کشد و

خت مورد رسالھء س زمانی چند حرف مطایبھ آمیز اکرم عثمان را در نشخوار می کند و ریگستانی را

نمکدانش با نوشتھ  نمک حزب را خورد و آخر در از ھمان اکرم عثمانی را کھ نان و. بی محتوایش

غافل از آن کھ این اکرم عثمان برای دلخوشی ھرکسی کھ رسالھ . تف انداخت" کوچھ ما"رمان گونھء 

ً مانند جناب  استاد واصف باختری چند حرف دلخوشکنک می  نویسد، یی یا کتابی برایش بفرستد حتما

ولی آیا با نوشتن چند سطر می توان بھ ارزش یک کتاب افزود؟ آن ھم رسالھ یی کھ  رفقای دنمارک 

گزاف پول بی زبان سازمان استخباراتی کشور  خبر می دھند کھ  برای چاپ آن بازھم یک مقدار

است کھ  ورنھ او بھ اندازه یی خسیس. نفاق افگن سرازیر شده است دنمارک بھ جیب این دایم الخمر

  .برای این گونھ مسایل یک پول سیاه نیز مصرف نمی کند

آزاری رسانیده اند کھ این دایم  اما بیایید از خود بپرسیم کھ این جنراالن پاکنھاد بھ وی چھ اذیت و

آری بھ نظرم می رسد کھ . پی تخریب آنان است بی حیایی در الخمر نفاق افگن با چنین بی شرمی و



جنرال عظیمی کدام جای خاص آقای دایم الخمر را آتش زده " آتش بھ جان شمع فتد"مقالھء ارزشمند 

یا موضعگیری . قرار وی را سلب نموده است آرام و باشد کھ تا قاف قیامت سوختم گفتھ سوختم گفتھ

تمام  چھ در مردمش چھ حاال و برابر سرنوشت حزب و اصولی جنرال صاحب عزیز حساس در

یا سخنان رئیس دوره یی حزب واحد جنرال صاحب علومی   ومیت ما برھھ ھای تاریخ حاک مقاطع و

در ارتباط با ویدیو کلیپ ھای بی ارزشی کھ این دایم الخمر نفاق پیشھ نشر آن را ابتکار خود می داند 

  .یا نشر سند بسیار با اھمیت توسط عبدالوکیل وزیر خارجھ پیشین افغانستان و

 در دیگر. دشنام تنھای تنھا مانده است ھ قھرمان دسیسھ وآن این کھ متأسفان یک گپ دیگر ھم است و

، ھمھ می دانند کھ ھمھ اورا شناختھ اند. زنده جانی نمانده است کھ بھ قرقر ھای وی گوش دھد جویبار

در  ھمکار دوست و و خیانت نسبت بھ رفیق واین نفاق پیشھء بی ھمھ چیز آدم سخت ناسپاسی است 

زشت گفتن و  ، و، دشنام دادن استاری کھ از دستش پوره استاین یگانھ ک بنابر. سرشتش نھفتھ است

  .اتھام بستن

توطئھ ھای وی ھمراه نشود، مورد غضب  حق دفاع کند و با تفتین و گپ دیگر این کھ ھرکسی کھ از

 را گرفتھ، ھمان سایت وزینی کھ ویژه گی آن در پخش و »اصالت«حاال پشت . وی قرار می گیرد

اظھرمن الشمس  ھای وطنپرستانھ زنده یاد ببرک کارمل مشھود ونشر ایده ھا و سخنان و کارکرد

  .است

ً دیگر حیران مانده و . تنھاست شده است کھ چھ کند؟ بیچاره تک و) درپچال(بھ گفتھء مردم  او واقعا

فرط درمانده گی  زا. یا اگر می شنود، وقعی بھ آن نمی گذارد ھرچھ می گوید کسی نمی شنود و

ی را کھ سال ھا پیش بین آقای اسحق توخی و جنرال عظیمی اتفاق ء قلمیمجبور شده است مناظره

ھمان زمان آقای  حالی کھ در در. رسیده بود، بار دیگر بھ نمایش بگذارد آزادی بھ نشر در افتاده و

از دشنام دستیار سابق رئیس جمھور داده  پاسخ درخور بھ اتھامات پر دفاع کرده و عظیمی از خود

، فراموش کرده می توانند کھ این دایم دی را درآن زمان می خواندندکدام رفیقی کھ آزا ،راستی. بود

مورد  از جمھوری چک را برخود نھاده بود، چگونھ در "علی حیدری"الخمر کھ نام مستعار 

ً بھ  وی را رشوت ستان معرفی کرده و داد سخن داده و "اسحق توخی"شخصیت منفی  حتی تلویحا

ً جناب غفار عریف  نزد بسیاری از آن شماره در. وجود فساد در خانواده اش اشاره کرده بود رفقا مثال

گفتنی است کھ حاال شمارهء نام ھای مستعار دایم . و سایر ھمکاران آن زمان آزادی موجود خواھد بود

ً والسالم علی من التبع الھداء. بھ ده قالده می رسد" نجرابی"الخمر ما با اضافھ شدن    برای فعال

 . . . باقی دارد


