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 2022جنوری   17دوشنبه                                                         حمید انوری      

 "حرفی چند"سخنی چند بر 

 "حرف" یا حروف را تعریف کرد: نخست باید

 :های زیر دقت کنید  به جمله :" حرف

 .من و احمد دوستان قدیمی هم هستیم 1

 .آمد  مکتب به   بسحمد با ا 2

 .آیم  گفته بودم که امروز نمی  3

 .از اینجا تا شهر آنها مسافت زیادی است  4

هایی مانند »و«، »با«، »که« و »تا« وجود دارند که خود به تنهایی معنی    ر جمالت باال کلمه د 

شان در جمله الزم است.    خود معنی مستقلی ندارند، حضور مستقلی ندارند. اما این کلمات با اینکه  

 (ویکی پیدایا" )  .یم ئ گو به چنین کلماتی »حرف« می

ربط اند و در غیر آن از الف تا  حروف   که" و"تا"،، ") البته از نگاه این کمترین، حروف "و" ، "با

 م به تنهائی معنی ندارند.( که هیچکدا  ر الفبا، همه حروف اند یا د 

 حرفی چند بر بازداشت یک قوماندان طالب                  

این عنوان باال اساساً غلط اندر غلط اندرغط است و "حرفی" چند، یعنی اینکه آقای "ازهر" در مورد  

«  واندان طالب، توسط خود طالب، به خوانندگان نوشتۀ خود اساساً چند»م دستگیری یا توقیف یک قو

 . ند و »با" و»که" و »تا« و...، تحویل داده است که از هیچ معنی ای برخوردار نیست 

و اما و مگر! چرا فغان یک جنایتکار حرفوی پرچمی بنام"صمد ازهر" از دستگیری یک قوماندان  

 ؟! و مقصد و هدف و مرام او چیست   است طالب توسط خود طالب بلند شده 

فراموش کرده است    دلش برای وطن و وطندار می تپد،  طاهرسازی میکند که"صمد ازهر" با آنکه  

و یا خود را قصداً به کوچۀ "حسن شرق"، ببخشید، "حسن چپ" میزند که تمام این بدبختی ها از یمن  

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Azhar_s_harfy_chand.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Azhar_s_harfy_chand.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Azhar_s_harfy_chand.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Azhar_s_harfy_chand.pdf
file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

ان بوده و اساس این همه بدبختی ها و کشتار  کودتای ننگین ثور و تجاوز وحشیانۀ روس ها به افغانست

ها و زنجیر و زوالنه و بگیر و ببند و بکش ها و اینهمه در به دری و آوراگی و خونریزی و چور  

و غارت و تجاوز و...، همانا کودتای شوم ثور و مرحلۀ ننگین تر از آن تجاوز نظامی روس های  

ر" و صمد ازهر های دیگر، ُمهره های اصلی و  وحشی به افغانستان بود و است که خود "صمد ازه

 اساسی آن بودند که ننگ شان باد. 

اگر بخواهیم نوشتۀ متذکرۀ فوق را که لینک آن در باال است، سطر به سطر یا پاراگراف به پاراگراف  

از خیر آن میگذریم و ارزش آنرا    مورد ارزیابی قرار دهیم، بگفتۀ عوام،"گپ به روده میکشد" که 

دوم، یک اشاره داشته باشم. صمد    سطرپاراگراف چهارم،  رد، اما بگذارید به این نکته در  هم ندا

، مگر این جناب فراموش کرده است و یا از قافله خیلی ها  ..."آزادی وجدان  "...ازهر می نویسد: 

عقب افتاده است که نمی داند،"وجدان" در هر انسان وجود دارد، اال خلقی ها و پرچمی های میهن  

 و نیز آزادی وجدان یعنی چه؟  سیه فروش و غالم رو 

ی و آخندی و نه هم  وجدان انسانهای با وجدان را نه خلقی و پرچمی، نه اخوانی و وهابی، نه طالب 

دموکرات های صادر شدۀ امریکائی و نه هم هیچ قدرت دیگر در بند کشیده نمی تواند، مگر اینکه  

درست مثل پرچمی ها و خلقی ها، وجدان فروشی کنیم و یا هم وجدان خود را به گرو بگذاریم. من  

 اما دانسته نشدم که"آزادی وجدان"، یعنی چه؟! 

ه اصل قضیه و آنهم اینکه ما در افغانستان به خاک و خون غلتیده در بیشتر  به هر حال بر میگردیم  ب 

که با تغییر و تبدیل رژیم ها در کابل، یکی از نو به دولت    از چهار دهۀ پسین هرگز شاهد نبوده ایم 

رسیده ها، یکی از افراد کلیدی خود را به بند کشیده و از او بازخواست کرده باشد و با زنجیر و  

راهی محکمه و زندان نموده باشد، اینکه امروز شاهد چنین عمل قابل تحسین از سوی رژیم   زوالنه

طالبی هستیم، جای شکرش باقیست و هیچ ربطی به قوم و قوم بازی و منطقه و منطقه بازی و زبان  

و زبان بازی، ندارد. بگذار چند بیکار و بی روزگار و چند مفت خوِر سر بازار، این مزخرفات را  

 امن بزنند و در گرما گرم تنور تفرقه اندازی های تهوع آور، کلچه بپزند و زهر مار کنند. د 

آیا "صمد ازهر" بخاطر دارد که رژیم رسوای کودتای هفتم ثوری، گاهی یکی از افراد نظامی یا  

 ملکی خود را به جرم کدام خطا و خیانت و جنایت، زندانی کرده باشد؟! 

 پاراگراف اخیر نوشتۀ "صمد ازهر" چنین می خوانیم: و اما در  

این را نیز نباید فراموش کرد که این بیگانه گان اند که به خاطر منافع خود، ما را میان خود ما   ...."

درمی آویزند. بی ثباتی ما خواسته ستراتژیک ابر قدرت جهانی است. اوست که دیروز از راه تحمیل  
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ثبات ساخت و امروز هم با همان وسایل در پی شعله ور کردن آتش  اجنت ها یش کشور ما را بی  

اغالط و اشتباهات امالئی و انشائی در چتل نامۀ متذکره به حال خود گذاشته    )".های نوین جنگ است 

 شده اند و ارزش اصالح را ندارند.( 

می شود که این پرچمی ها هرگز و هرگز اصالح پذیر نیستند و چون خشت اول را معمار شان    دیده

 کج نهاده است، تا ثریا این دیوار زمخت و بد ترکیب کج رفته است و میرود هنوز. 

  ند ، باعث کشتار عظیم هموطنان ما گردید 1357آیا همین بیگانه ها نبودند که با کودتای ننگین ثور  

یختن گرفت و تا ایندم همچنان جاری است؟! در آن زمان همین"صمد ازهر" به ساز  و خون افغان ر

روس ها می رقصید و چنان مصروف جاسوسی و خونریزی بود که تو گوئی "از پی امروز، هرگز  

نبود فردائی". آن زمان چرا این جاسوس شناخته شده هرگز اعتراضی نکرد و خر لنگ خود را بی  

 که تو گوئی بر کمند برومندی سوار است و شمشیر همی زند.  محابا، چنان می دواند 

تحمیل اجنت ها  بی ثباتی ما خواسته ستراتژیک ابر قدرت جهانی است. اوست که دیروز از راه  "...  

و امروز هم با همان وسایل در پی شعله ور کردن آتش های نوین    یش کشور ما را بی ثبات ساخت 

 " .جنگ است 

  همه ،  سیهو دیده درائی هم حد و حدودی دارد که با درد و دریغ این اجنت سرسپردۀ رو    چشم سفیدی

یله و ترفند، تالش دارد در البالی نوشته های آنچنانی  حرا درنوردیده است. او هنوز هم با هزار  

 : فردوسی خود، اهداف شوم خود را پنهان کند.بگفتۀ 

 به باغ بهشت   گرش درنشانی   درخنی که تلخ آمد او را رسشت 

    همان میوۀ تلخ بار آورد      ناب  شهد به بیخ انگبین ریزی و 

چرا"صمد ازهر" هیچ تذکری از اجنت های روس  نمی دهد و بسته یک دهه درد و غم و خون و  

خاکستر را تالش میکند کتمان کند و همه را در پای امریکا ختم می کند و همان میوۀ تلخ بار می  

شما    شرم تان باد!!!ارزانی خودش و رفقای حزبی اش باد که ما را سخت گلو گیر است.آورد که  

 بی شرمان تاریخ زده را! 

 

             

 


