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خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

عوام فریبان در حقیقت خطاب به آن دسته افراد و اشخاص تواند بود که بگفتۀ عوام"الف در  

یک صفحه تاریخ در طول عمر خود نگردیده، چهار کتاب تاریخ  قادر به نوشتن  جیگر ندارند"،  

  ندیده اند، از راه مبارزه گاهی هم نگذشته اند،   توقیف را مطالعه نکرده، هرگز روی تبعید و  

زندان و زنجیر و زوالنه ندیده اند، زهر تبعید هرگز نچشیده اند، فرزندان و آل و عیال شان  

  نشسته   غندی خیر  درسرگردان و بی خانمان نشده اند، سرد و گرم روزگار را تجربه نکرده و  

 . کشمیر به خواب می بینند 

خ و تاریخنگاری و مؤرخ  این دسته افراد و اشخاص، باالی مرغ هوا هم انتقاد میکنند و از تاری

گز و پل میکنند و شب و روز و هفته و چهارشنبه و صبح و پگاه و بیگاه به بزرگان و مبارزان  

شناخته شدۀ افغانستان به فکر مریض خودشان، توهین و تحقیر روا میدارند) که در حقیقت دامن  

ر و جانی و جنایتکار  دیکتاتوظالم و    ماشا. از  خود را باال میکنند( و عکس خود در آئینه ت

این دسته  حمایت نموده و در حقیقت خود را مسخره و رسوای عام و خاص می سازند و...،  

عیار سازند و یا اینکه  طرز دیده خود  افراد و اشخاص تالش دارند تا تاریخ را مسخ کرده و به  

و هرگز هم قادر نیستند تا سخنان سخیف شانرا با اسناد معتبر  کنند  آن تاریخ را هزگر قبول نمی  

اند، یکی   نوع  دو  به  افراد و اشخاص  دسته  این  بنشانند.  اعتبار  به کرسی  قبول گویا  قابل  و 

ن گویاِن خود بزرگ بین و گویا عقل ُکل که از فرط نادانی  بلی قربا  مریض روانی و دیگری 

را    کسی  آنان مشهور، خیلی ها خشنود می شوند  بگفتۀ    اند.ایشان  فکر میکنند که دانای جهان  

گفته به آنان القاب استاد و پروفیسور  ودل آغا    آنها را شیرآغا و قند آغا  او هم    آغا بگوید، تا    گل

   .ایند عطا نم ه و...  و نابغ 

 روح و روان زنده یاد"غبار بزرگ" شاد و یاد شان همیش گرامی باد!!!           
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 یاد میر غالم محمد غبار هزند                   

  معبر میکنند و   بازار  حقه بازان جلوه در               

سند از چ     چ  پیش بدتر میکنند   ون به قدرت مبر

  در حضر دارند زره مانندۀ دستاِن سام                          در   

             مغفر به چادر میکنند  ضهریک عو  خطر در          در 

  حِب وطنمیان توده یم الفند از  در                     

 رسیر افرسی ، لعنت به کشور میکنند ر د       د 

نن  در مجالس طعنه بر         ر  ارکان دولت مبر

 در محابس مدِح اشخاِص ستمگر میکنند         

  در قبیِل اقویا آرام همچون گوسفند       

 بینوا ، کار غضنفر میکنند  و  فقبر  ر ب       

  خوان لئیماز دنائت کاسه یم لیسند در        

 میکنند  کارگر   دهقان و  وز تفرعن خنده بر        

  از نهیِب والیان چون بید میلرزند بخود       

 مزدور و نوکر همچو » ِکچبر « میکنند  قهر بر         

  کوه پلنگ  مجامع سخت یم غرند چون در  در         

 در صدارت البه چون کفتار الغر میکنند         

  عببر  محافل عشوه ای دارند با ُمشک و در         

 روی پودر میکنند  وز تجمل دمبدم بر         

  در دفاع از حِق مظلوم اند یکرس کهنه لنگ        

 پشت چنبر میکنند  فر المراصع والمراکز         

  فجور سفارت، هم وزارت، از پی فسق و  در         

 میکنند خون مردم را خیاِل شبر مادر         
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  در عمل صفرند و در زحمت کشی ناکام ِِصف        

 بیان، کار سکندر میکنند  لیک در نطق و         

  از تمدن ، دست بوسند ظالم و خون خواره را        

ور میکنند          ش خاک بر فرِق هبر
ُ
َوه

َ
 وز ت

ند خوِن مردم یم مکند و            ماِل مردم میبر

 شکر قیض میکنند  میخورند و ناِن ملت         

  ارتجاع را پاسدار حریت را دوستدار و         

 باطل اکِت َجْیکر میکنند  در میاِن حق و         

  میرغالم محمد غبار                                        


