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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
 سيد موسی عثمان ھستی

٢٠١٣ دسمبر ٠٨  

 

!خارمغيالن پاک نکنيد با را خود (...)  

 

رانمـت کردی دفاع  از خاين  حيأچطورجر  

النمـنمی دانی قلم کشم ودرقلم کشی خارمغي  

 برو ای مرد افشا تا نگردی بيشترازين افشا

 يکی ديگرمی شناسيم ھرسه ازشھر پروانيم

 شاعربی وزن وبی قافيه

بلی دونوشته از طرف من درقسمت دست بوسی يک انسان بی شخصيت که ازخيرات نام چپ مقدس به کرسی ھای 

اين نابغه دوم ھم ، پرچم افتاد بدخشی باتالفی طاھرئ رسول درپای پيروان ا کهرسيده ھمان طوری ارتجاعی زمان خود

 پنجشيری وغيره راسفيد ساخت واولين باردست ، عبدالھادی کريم امين، تره کی، روی دست بوسان ديگرازببرک،

به  انتقادی بينام درتورنتوی کانادا  طنزی وۀماھنام  ظاھرشاه راۀغالم بچ، فروخته اسپنتا بوسی اين انسان خود

انتقادی بينام درتورنتوی کاناداعکس اين شرف باخته   طنزی وۀ ھيچ نويسنده بدون نام ماھنامھم نوشت و نشررساند

 ثبت ۀامنکانادا که يک ماھی انتقادی بينام درتورنتو  طنزی وۀازنگاه مطبوعات حق ماھنام. رابه نشررسانده نمی تواند

پسرغالم ء  ضياء آقای ضياۀبه گفت اشند سياسی کرده بۀاز اين عکس سوءاستفاد شده است محفوظ است اگرصخره ھا

   .دستگيرخان چھارکاری که ماھرسه ازواليت پروان ھستيم يک ديگررابھتراز ديگران می شناسيم

  دارد اسپنتا يعنی فرق کلی بااين وطن فروش چپ نماه عبدالھادی کريم وغير امين، ببرک، بوسيدن دست توسط تره کی،

 يونس لبواز جوال ھای قريه بايان واليت ۀ صخره  پسرتاج محمد نواس،ف شف گفتهش شفتالو نگفته ء ضياءاگرآقای ضيا

 و انگشت پنھان نمی شود دو آفتاب با نمی کند ياد  خودراۀگذشت و که دست به قلم می زند اين. پروان راھمه می شناسد
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ت می زنی حکم  چپ سياس حسنۀازمن بھترمی شناسی وبازھم خودرابه کوچرا طرف  که ھردوء ضياءآقای ضيا تو

  که درقالب اين بيت قراربگيرد انسان قسمی باشد بايدوجدان توچه است؟ ن

  ھرکی رادامن زپشت برداشتند

  م بی شرمی برويش کاشتندــتخ

دفاع می کردی که من مقابل دوغ  خود به نام ھمسنگرسابقه دار اترذالت اسپن از که مردانه وار  بھتربودءضياءآقای ضيا

  .را منفجر می ساختم ءقلم پاغنده بم قلمی افشا مدافع مستقيم باوکيل  تو

 باالفاظ مختلف ورکيک به »آزادافغانستان -افغانستان آزاد«  پورتالاخپلواکی و درسايت آزادی ورا من اين عکس 

) رح(نعمان ۀيک تايپست بيريش غالم نبی لب لک معلم سابق ليس باء ضياءخبرشدم که آقای ضيا نشررسانيده ام وبعدھا

زمان ببرک درسفارت   تا را کمائی نمودهپاکستان ميوندوال امتيازکاتب سفارت دربه کشتن دادن از واليت پروان که بعد

است اين قاتل  مبتذل نويسان سايت گفتمان سايت اسپنتا از حاال  وطن فروشی داشت وۀپاکستان وظيفافغانستان در 

 و حساب می شود که ازجمله سگان اسپنتا زندگی می کند ل وطن فروش درتورنتوقات داليل وشواھد ميوندوال که بااسناد،

  .ھردومشترک اين مقاله رانوشتند طوال دارد توطه گری يد درشب نامه نويسی،

ء  ضياءضيای آقا ارتباط خانوادگی می شناسم بارآخر ردی به خاطرازخليلی خُ  راءضياءمن گرچه اين آقای ضيا

پروازکھکشانی و نيست   ديروزء غالم نبی لب لک ديدم که ضياۀخانه انجينرعارف خواھرزاد در رادرتورنتوی کانادا

  .دارد

  .شان ھم معلوم شود(...)که  اين تا دراز می کنند بيشتر ازگليم خود پا انسانھااز بعضی  نمی دانم که چرا

 

 


