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 2021اکتوبر  15حمید انوری                                                         جمعه         

 نمی دادند، راهیکی را در ده 

 دیببند َملک خانۀرا به  ماسپ میگفت 

نیست، جز همان صمدک تاریک و رو سیاه، یعنی "صمد ازهر"    دیگر  یاین فرد بی ننگ و عار کس 

 شوروی وقت.  سیۀ، جنایتکار، شکنجه گر، قاتل و نوکر و غالم زرخرید رو سجاسو

لمان لمیده است و  آ او در حالیکه از کیسۀ امپریالیزم آلمان زهر مار میکند و در آغوش استخبارات  

غانستان بدر رفته است، هر هفته و چهارشنبه و هر گاه و ناگاه، به قلم و قدسیت قلم  از چنگ مردم اف

 توهین روا میدارد و روی سپیِد کاغذ را سیه میکند و ... 

او اینبار با نوشتن چند جملۀ چرند و پرند و یک مشت جفنگ، گویا تالش کرده است تا دل نازک  

ذکور کشور پوست کلفت او را در چرمگری می  طبقۀ اناث کشور را به دست آورد، چون طبقۀ  

 شناسند که پوست خوک وحشی است که سخت بو می دهد و به پشیزی نمی ارزد. 

این قماش افراد خائن، جاسوس، جنایتکار، فروخته شده، بی وجدان و شکنجه گر شناخته شده را  

ند و ننگ افغان، افغانیت،  آنها را افغان نمی دان   مردم افغانستان و کشور آبائی ما عاق کرده اند و 

انسان و انسانیت اند، اما چون بی حد و اندازه بی چشم و رو و دیده درا هستند، در کلۀ خالی و  

وجدان مردۀ شان هیچ اثری ندارد و در مغز نداشتۀ شان فرو نمی رود که نمی رود و هنوز هم تالش  

هند و چپ و راست برای مردم بی نوای  و تقال دارند تا خود ها را دایۀ مهربان تر از مادر نشان د 

 افغانستان، نسخۀ ِشفا بنویسند.

این مردک بی ننگ و عار و این وجدان مردۀ شرف باخته، شاید این چرندیات تهوع آور خود را در  

سایت های بیشمار رفقای فراری پرچمی خود به نشر برساند که این کمترین از آنها اطالع ندارم و  

م، برایم بی تفاوت می بود و هیچ اهمیتی هم نمی داشت و ندارد. این گروپ  اگر داشته هم میبود 

پرچمی های زیر دار گریخته در جمع خود میتوانند هر غلطی که میکنند، بکنند و هر جفنگی که  
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میگویند و می نویسند، بگویند و بنویسند، اما مرا تعجب در این است و عقل قاصر من قد نمی دهد  

جرمن آنالین" چرا  و با کدام دلیل مقنع  و عام پسند باید زمینۀ جفنگ پراگنی های    – که سایت"افغان  

و امثال شانرا فراهم کند. از نگاه این  ها  متعفن یک مشت پرچمی شناخته شده، مانند"صمد ازهر"  

گریختگی،  کمترین، طوریکه قبالً هم متذکر گردیده بودم، این زمینه سازی برای پرچمی های زیردار  

 بدون هیچ چند و چون و اما و مگری، صاف و پوست کنده، یک خیانت ملی است. 

 

ط بالغست با تو یم  گویم من آنچه شر

 تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل 

 نصیحت همه عالم چو باد در قفس است 

 به گوش مردم نادان چو آب در غربال

 

 


