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   2022فبروری  07دوشنبه                                                       رحمانیناتور         

(      ) 

 ت دوم قسم

باش که دگه ها بياين يک    رت علمی قضيه ره حل کده نميتانی ،تو بصونی همرای تو نميشه ،     -مال  

 ده ای کار ها زياد تجربه دارن . ت کدن ،راه حل پيدا خا 

 کی ها مال صاحب ؟  -جنرال 

 پرخاشگرصاحب و ملگری بی پيره مچم مل صاحب .  ، رفيق ستيزوال  -مال 

 راستی گپته راهی استی ؟  -جنرال 

 اونه آمد .حالی برت معلوم خات شد ،   -مال 

خرسه ياد کو دانگه ده دست    شد ،  ی پيداهمی که گپتبانجان بد واری عمر دراز داره ،    چتور   -جنرال  

 بگی .

شمع و گل کنار هم و پروانه جدا    سالم دوستان ، به به چی مجلس انسی ، جای ما خالی بود ،   -رفيق  

 ميگردد . 

 وخت ماهريس .   که  بان شعر و شاعری ره سالم ، نباشه گپه دراز نکو ،  -جنرال 

ی از مهارت گرفته شده که تردستی و وارد بودن  ماهر،  ) می نشيند ( با اجازه مال صاحب     -رفيق  

 بکاری را ميرساند . 

هميتور  ،  نه به غياث الغات  ،  ما به رهنمايی ضرورت داريم    !رفيق ستيزوال صاحب پرخاشگر   -مال  

 نيس جنرال صاحب ؟ 

  مه خو هيچ گپته نمی ،  ايقدر تلپظش سخت اس که توبه  ،  مگم تخلص ای رپيق ما    همتور اس ،   -جنرال  

تانم . حالی چرا ايتور تخلص عجيب و غريبه انتخاب کدی ؟ منه نباشه ماره ميترسانی ؟ مال صاحب  

 تخلص او دگه چی بود او ملگری ره ميگم . 
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 بی پيره مچم مل .   -مال 

 خدا پرده کنه .  -جنرال 

مصروف طرح و  ،  و ملگری شهنواز تنی صاحب    ، اونها همرای ملگری گالب زوی صاحب   -رفيق 

مگر من چون با شما  در شورا شدند ، معذرت شانرا قبول کنيد ، دارک و براه اندازی نخستين نشست ت

 از دوست يک اشاره و از ما بسر دويدن .اشته و آمدم ، ذ، ميتينگ را گوعده داشتم 

 راستی رفيق ای تخلص تان هم يک شعر اس ؟ که او نامد ميگن مرغ کم ... کم ، خوب شد   -جنرال 

بايد عرض شود وقتی روشنفکر    گ و وزن يک مصرع از شعر را دارد ،آهن  ا  تقريب   بلی ،    -ق  رفي 

مطرح ميشود بايد صدا و ،  برای تحقق بخشيدن آرمانش  ،  آزين با جهانبينی و تيوری انقالبی    ،  متعهد

يان ، بصرفنظر از اينکه شعر گونه است  ،  ببنيد ستيزوال پرخاشگر    سيما اش نيز چنين باشد . مثال  

 در مقابل انواع ارتجاع . ،  يعنی آگنده گی مبارزه و عصيان پرولتر است  صريح دارد ،

 حق .  -مال 

 چی معنا ميته ؟، و از ملگری بی پيره مچم مل صاحب  –جنرال 

همتور يک معنا خات داشت مثل ) شتر گاو پلنگی ( باز که تشريف آوردن از خود شان پرسان    -مال  

 می کنيم .

ش تا پيرامون گزين   ،    هرکی خودش رسالت دارد،  نگرش رياليستی    دقيق ميفرماييد بر شيوه ای   -رفيق  

باز)   و حاال برادر ) اوباما (توجه کنيد : دولت رفيق ) بوش (    مثال    و انتخاب خود حرفی داشته باشد ،

را بنام )    ما،  ست  که همانا ناشی از رسالت شان ا  ،  با تحليل همه جانبه و ريشه يابی   ترومپ و بايدن (

 اتحاديه مشترک المنافع ُمربا ( ياد ميکند . 

 ُمربا چقدر شيرين .   -مال 

 دروغ نيس به قد بلندک های خورد ضابط صاحب ملگری گالب زوی قسم   مه خو نپاميدم ،   -جنرال  

 خالص کو . هر سر ما ،نباشه رپيق پرخاشوال ستيزگر

باشد شت انقالبی کردم ،  ذ، مگر من گنام مرا نادرست تلفظ کردی    ببين رفيق جنرال صد بار   -رفيق  

 ....  المنافع توضيح مختصری ميدهم ) اتحاديه مشترک

 مقصد مه همی ) ُمربا ( بود . ده ، مناپی و ايتورهاره می پامم ،ايره می پامم ، پاي  -جنرال 

: از ملگری ) م ( از رفيق )  مثال   اند برگزيده  هر نتخابی هرکدام ما) ُمربا ( ؟ حرف اول نام ا  -رفيق 

 ر ( از برادر ) ب ( و ازآخوند ) الف ( را و با جمع آنها ) ُمربا ( ساخته اند .

 پس مال چی ؟ حرف اول مال نبود .   -مال 
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همو  اونه دگه ) م ( ملگری معنای    ، مال و آخوند و ملگری هميش يکيس ،  ايره دگه می پامم   -جنرال  

 غلط ميگم ؟  يته يا سرچپه ،) م ( مال ره م

که ُمربا در ، جهت معلومات بيشتر شما حاضرين بايد عرض شود  و نخير درست ميفرمايين ،  -رفيق 

و يا پرورش  ،  در واقع چنين است ما هرکدام پرورده  شده معنا ميدهد ،  پرورش يافته ، پرورده     واژه نامه

 م .يافته دست و دامان يکی از ابر قدرت های جهان هستي

 ما اپتخار می کنيم ده ای پرورش می داده گی .  چرا نی ،  -جنرال 

 شکر .  ۀشير  ده، ُمربا جوشاندن چند رقم ميوه اس  معنای ديگر  بااجازه ،  -مال 

و دستاورد های  ،  شته  ذمگر نظر به تجارب گ  ( شما واقعيتگرا هستيد مال صاحب ،) خنده     -رفيق  

به اساس  ،  جز در همان کوتاه مدت  ،  ممکن است  ثور ( اين جوشش بعيد و نا  ) هفت و هشت    انقالبات

 دستور از باال يا تقسيم منافع .... 

ده يک آخور بسته    هر  مگر بازهم ما  ، ما بار ها ايره ثابت ساختيم ،نباشه راس ميگی رپيق     -جنرال  

 کدن .

ندان  يا ده ز،  اگه نی تيرباران خات شديم    ،بايد غم همديگر خوده بخوريم  ،  گمشکو حالی خو با هم     -مال  

يا ازحقانی و  يا از مال انصاری  ،   گه باز زور مال شنواری برسه  وهللا  گونتانامو فرسوده خات شديم ،

 که خالص ما کنه . مالبرادر

 دليل نگرانی شما چيست ؟   -رفيق 

 بر نداری ؟ده مورد رسيده گی به جنايات جنگی خ، از برنامه دولت اوغانستان   -مال 

با عامالن جنايات جنگی  ، خبر حاکی است که ظرف سه سال آينده در جريان استم ،  ا  چرا دقيق  -يق رف

 برخورد مشخص ميشود .

دولت يا بادارک های    پ سه سال يا دال ميپره يا چپاتی ، يا ما نيستيم ، ياده ظرعين سه سال ،     -جنرال  

 مثل قصه رپيق مال نصرالدين....  ما ،

خو رفيق ستيزوال صاحب ، ده ايتور يک وخت اساس ،  جنرال صاحب بان قصه مال نصرالدينه  -  مال

 دگه چی ؟

و جناح های  ،  تا آشتی و مصالحه بين دولت    ،  درين راستا تالش های دپلوماتيک جريان دارد   -رفيق  

ولت مجبور خواهد  د ،  درغير آن به اساس قوانين بين الملل    صمی پرقدرت و تفنگدار تأمين شود ،متخا 

 از طرح محاکمه جنايتکاران پشتيبانی نمايد . ، شد 
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، هميالی کل ما ده   منه نباشه درست گپتم،  ای کلش پروپاگند و گپ های انقالبی خودت اس     -جنرال  

صلح و سازش اسيتم ، مال و رپيق و برادر و آخوند ، همه ده همی دولت ، جمع استن و کارو بار دارن 

 ؟ های زرگری نگردين  ، پشت ای جنگ

 مشاور ريس صاحب جمهور است . ز سخنان داهيانه ینخير . ای کلش ا  -رفيق 

 پشت ماره گرفتن .  کدام مشاور ؟ ده رياست جمهوری يک لشکر مشاور اس ، خو دگه –مال 

 ای پرمان عپه چی پايده داره ؟  خی دگه  -جنرال 

که در  ،  تنها از صالحيت های افرادی است  ،  جنگی  قرار اظهارات يک مقام : عفو مجرمان     -رفيق  

 را از دست داده اند . وابستگان خود، جنگ ها و کشتار های دسته جمعی 

 آخ اگه دوران ما ميبود مه ميفاميدم که کتيش چی کنم .  مره خو همی گپ در داده ،   -مال 

 چی ميکردی ؟   -رفيق 

 استاديوم می شاندمش ده کليش کتی مرمی ميزدم ...دره بارانش ميکدم ، سنگسارش ميکدم ، ده   -مال 

 کی ای گپه زده ؟ نباشه بگو .  -جنرال  

 يک ضعيفه ، يک سياسر . ريس کميسيون حقوق بشر اوغانستان .  -مال  

او از تو کده قوی شده مال    حالی ) خنده ( منه شاری خربوزه ، تو ضعيپ و او ضعيپه ،     -ال  جنر

 ) قاه ، قاه ، قاه (ده کليت نخات ماند  ر بخوری ريششو تا صاحب ،

 خو رفيق خی ايتور دگه چی گپ ها ؟  ) خشمگين ( بس کو ، تو دگه سر زخم ما نمک پاش نتی ، -مال  

شته های  ذکه در گ ، که هم اکنون تعداد زيادی افرادی   ، من با تعهد و قدسيت حزبی خبر ميدهم  -  رفيق

در  ،  نقش مهمی داشته اند و دست شان باخون آلوده است  ،    نه چندان دور در کشتار های دسته جمعی 

اعم از زيربنأ ،  اين ها مسبب ويرانی افغانستان بصورت کل  ،  مقام های بلند دولت يا پارلمان قرار دارند  

مرتکب شديد    ر ناقص عضو ساختن و فرار مغزها ،  افزون ب،  و روبنأ وقتل مليون ها افغان شده اند  

قادر خواهد    و دست نشانده ،  ديده شود که آيا دولت تحت فرمان  ری گرديده اند ،ترين جنايات ضد بش

زيرا هر کدام برخوردار از مشروطيت کشاند ، و به محکمه و عدالت ب، بود اين افراد را خلع يد نموده 

 متکی به يک بالک قدرتمند .، و هکذا ير اند ذ ، قايم بذات خود وارجاع ناپ

، مثل اتمر صاحب ، علومی صاحب ، سپنتا صاحب ، تنی صاحب ، رحيم  ا واری  اينه مثل خود م   -مال  

 ....، که هر روز رتبه شان باالتر ميره  ، محاکمه خو نشدن چهو قيوم وردک صاحب و صد صاحب دگه

 کيس ؟ یاای از گپ های داهيانه   -جنرال 

 از سخنان ديده بان حقوق بشر .   -رفيق 
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 توپنگ چی ،   ۀ گه نصپشه پاميده باشم ، ده باروهللا  رپيق که،  تو گپتی    غير ای گپ های که   -جنرال  

 ؟  غره کد ، که ما را کنه ) سروری ( جالده کی جزا داد و غر ، باز او زور توپنگه ديدی

( و برادر) غنی ( با همکاری مال ) کرزی    اوباما) اشتباه شما رفيق جنرال همينجاست ، رفيق   -رفيق  

وابستگی شما ، مال  ،    با ژرف نگری انقالبی  ،  و با يک طرح همه جانبه  ،  زيرکانه  بسيار  ( صاحب ،  

و   ، با فرا خوان ما به مرکز، ما قطع نموده ی ا، با سالح و قدرت نظامی دست داشته صاحب و ما را 

 پسيف ساختند .  هر  ما  عمال  ، نصب کردن مان به چوکی های دلخوش کن 

ت و  درس،  تو بری ما واری آدمها بيانيه نتی    .. خو تير ميشيم ،  رپيق پرخاشوال .سيل کو     -جنرال  

، تا پياده  اونه از نپر اول گرپته    ه می پامی ما کل ما چپنکی هستيم ،نباشقتی ما چپنکی گپ بزن ،     ساده

، زياد خدا و خاوند نگو پاميدی ،    ده ای ملک خاک و خربوزه  شطرنج کلش چپنکيس ، و قديپه دار ،  

 سيپ چی مانا ؟ای پا باز

 . معنا داره بيکاره  پاسيف يا پسيف ، عاطل و باطل و   -رفيق 

مرگ    ی : زنده باد دوستی اپغان شوروی ،به اپتخار رپيق يک شعار انقالب  هی راس ميگی ،   -جنرال  

 بر امپرياليزم خون آشام .

او دوستی هاره    ،  رال صاحب پهلو بگرد که صبح شده ، وخت او شعار ها تير شد) خنده ( جن   -مال  

 و گاو هم از چنگگ آويزان شد .  گاو خورد

ورنه با شما برخورد انقالبی    ،  متوجه حرف زدن تان باشيد  ا  ) آزرده خاطر ( مال صاحب لطف   -رفيق  

 خواهم نمود . 

هنوز هم    ميتم حق دارم ، يک وخت انقالبی بودم ، عادتم شده ،مه اگه شعار  راس ميگه ،     -جنرال  

 ده همو پکر ها ميرم .   يگان دپه

 گاو پير کنجاره خو می بينه .   -مال 

 امير صاحب هرات قسم . ،دروغ خو نيس به هردم شهيدی های برادر، منه نباشه راس ميگم    -جنرال 

از تو چی پنهان بخدا نزديک اس    خو تو گرفته ،خو رفيق مره    ما ساختی ،  یابس کو دگه ديوانه     -  مال

 ر بسازم .... از ترس خوده مردا، 

  وانم حکم کنم که تالش ها بيمورد ، کميسيون ها بی خاصيت ، ميت، من با قاطعيت و صالحيت   -رفيق 

... پيوند ها ، آشتی ها ومصالحه های آبکی  و است  نشست ها بی ماهيت و دولت بی کفايت خواهد بود  

در غير آن دولت دچار ازهم    ،،  کار ساز نخواهد بود    و آرايش يافته با تيوری های استعمار نوين،  

  روپا و نه دولت برادر ، رفيق نه اتحاديه ا  ين را نه امريکا وشرکا ميخواهند ،که ا ،  پاشيده گی خواهد شد  

 و مال ... .  
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يا   شم ،اگه مه يک گپه پاميده با ،  به بمباران و کودتای ملگری تنی صاحب قسم  ،  دروغ نيس   -جنرال  

 نی چی ؟

يعنی تا ) مربی    ،در گير و پريشان صد ها مسله است تا ملت    ،( است  52لت و ) ب  يعنی تا دو- رفيق  

 است ُمربا ( خواهد بود . 

بلوا و يک   ببی هر روز يک  ملت کم کم شور خورده ،   ميگن : » به تنگ آمد به جنگ آمد «   -مال   

وز  دير  ی معاش ،و ب   منصب های بيکار شده  پريروز کارمند ها و صاحب  جنجاله براه می پرتن ،

  زن های دليرو شجاع ،   معلم ها ، دستفروش ها و طواف ها ،   امروزشاگرد های فاکولته و لنگ ها ،  

 باش که صبا چی خات شد . 

مليارد ها دالره حيپ و ميل    ، ما و شما و انجوها  حق شانه نخورديم ، وحق شانه  خو دگه     -جنرال  

و ده چوکی شورا نخات  ،  روز مپت کده کشته خات شديم    حيپ که يک اونهام آرام می باشن ؟  ،  نکنيم  

 ششتيم .

 در شورا را نداريد .، شما اهليت و ظرفيت نماينده بودن   -رفيق 

 وطنپروش .  اگه مه ظرپيت ندارم تو داری گپته سنجيده بزن ،   -جنرال 

 صات تو کی سواد داری .ح جنرال تف راست ميگه ،  -مال 

شما    بودن در شورای مردمی را نداريد ،    لياقت نمايندهمال صاحب ،  هم  رک و راست شما     -رفيق  

، شما فقط مردم خرافاتی ، سنت پرست ، جاهل و بی شعور را می  مرتجع ، عقبگرا و تاريخ زده هستيد  

و کلمات عربی فريب داده ، هزار و چهارصد سال به عقب ببريد ، فتوای کفر   دتوانيد ، با خواندن اورا

 ... .   ت بگذاريد يع شر  را باز نامشد ، سنگسار کنيد و تازيانه بزنيد و صادر کني 

تمام بدبختی   و اساس  ،  تو لياقت داری که منشأ   چپ شو بدبخت مزدور ، اشراف زادهء خاين ،   -مال   

ای به اصطالح جهادی های   و او کودتای ننگين تان نمی بود ،  تو نمی بودی   اگه  ها ده ای ملک استی ،

 از کجا ميشد .  ای طالبان خونخور ، جنايتکار

راس ميگه دروغ نيس ، به کاله کج آمر صاحب قسم ، ای طالبان پاشيست از کجا ميشد ، ای   -جنرال 

منه نباشه بد ميگم مال    ، رپيق پرخاشوال ستيزگر صاحب ،کلشه شما زايدين    داعشه کی پيدا ميکد ،

 ضعيپ صاحب ؟

 . تو بد ميکنی کتی رفيقت بلی ،   -مال 

 تو بد ميکنی همرای برادرت .  -رفيق 

 نباشه تو بد ميکنی قتی ملگرت .  -جنرال 
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و دولت وارد شده مثل ما صادر خات  ،  ) ُمربا ( به قيام نرسيد    وای آشتی و مصالحه برهم خورد     -مال  

 شد .... 

 اين همه نقشه های مستر فيکس است .  -رفيق 

، بوتل جنگی ها ، موی کشکان  باز ده اونجه بزکشی ها    کديم ،شما ده شورا مالوم خات    ما وباز     -مال  

 ره سيل کو . و پخته پرانک ها

 منه نباشه به امالک پروختن های بابا صاحب ملت قسم .  راس ميگه دروغ خو نيس ،  –جنرال 

  (  برای ملت برباد رفته ، ) نه فرجام بل آغاز يک دور دگرفاجعه بار       

و به محکمه کشيدن    ،    پيرامون رسيده گی به جنايات جنگی ،  امه دولت  رونوشت بيانات در مورد برن

 گرفته شده است .، بی بی سی  خبر پراگنی  از سايت، آن جنايتکاران 

 ختم 


