
 

 

 

 سیدموسی عثمان هستی

جاسوسان زیربشرمیدازطفلکی که خشت دربغل 

 دارد

 این خیل جاسوس  وطــن فــروش است

 گاه خر و گاه اینها همه خـرگــوش است

 مــردم همه بیچاره و خـانه بـدوش است

 چشمان کلخی و هـمه بـی گــــوش است

 شاعربی وزن وبی ترازو
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درتیلفون و یا با ارسال ایمیل شوخی و یا حرفهای جدی دارند می میگویند  و دوستانی که روبر، 

نوشته اند که دراین روزها دم کون دو کاندید پیشتاز و پستاز را برداشتی، ریگ گندم سیاست شان 

را می چینی که دندان هائیکه از طرف استعمارگران ، استثمارگران و خائنین برای شان ساخته 

نشود. دوستانی که گفته اند من ریگ کندم دو کاندید پیشتاز و پستاز را با قلم شده سبب شکستن 

چیده ام، به عادت های قلم من و خصلت موضع گیری این قلم چه در داخل افغانستان بودم و چه در 

خارج از افغانستان به خوانندگان نوشته های من روشن بوده، بازهم در دل شان چیزی نگردد، با 

 ت قلم و کاغذ اشاره می کنم.انگشت شهاد

دوستان و دشمنان وطن ما و خصوصاً خوانندگان این قلم می دانند که عقب نشنی در برابر خائن 

مغز و قلم من حساسیت خاص خود را دارد و تبلیغ خاینان و پیروان خاینان در قسمت من هم کم 

کشند، دم شان گرم و ریگ نبوده، حتی کسانیکه می دانند من پیر شده ام انتظار مرگ مرا می 

چیدن گندم خائنین یک طنز است. سخنان من هم همیشه یک واقعیت در لباس طنز و شوخی تا حق 

 به حقدار برسد.

دوست دیگری نوشته که تو اولین مجاهد در پنجشیر بودی و هم از جملۀ مهاجرین چند روز 

لق وهم در شفاخانۀ الهور محدود در پاکستان با مجاهدین در زمان حکومت حزب دموکراتیک خ

بعد از زخمی شدن در پنجشیر در روز دستگیری زنده یاد پهلون احمدجان قهرمان ملی واقعی 

افغانستان و باز به کمک استاد خلیلی که اقارب تو بود از چنگال آی اس آی نجات یافتی و نه تنها 

آی و مزدوری رهبران در پاکستان با چپ و راست بودی به خصلت های دستگاه جاسوسی آی اس 

و قلم به دستان افغانستان که سالها می شود در خدمت دستگاه جاسوسی آی اس آی قرار دارند، 

خصوصاً کارمندانی که در سفارت و قنسلگری افغانی در پاکستان اجرای وظیفه نموده توانمندی 

وری که یکی از ولسوال قلم داشتند یا نداشتند، از آنها آی اس آی استفاده کرده و هم آقای آصف خا

های شمالی والیت کابل بود و پسرکاکای سرمد زنده یاد بود و در زمان داوود به پاکستان فرار 

کرد، زن پاکستانی او کارمند آی اس آی بود و خوداش هم سر آن آخور بسته شده بود، یکی از 

فارت افغانستان وطنداران چاریکاری شما در زمان حکومت تره کی تا زمان حکومت ببرک در س

در پاکستان کارمند استخباراتی بود و کارمندان سفارت افغانی در پاکستان زمانی که تعیین می 

شدند از زمان شاه تا آخرحکومت حزب دموکراتیک خلق به دستگاه جاسوسی هند معرفی می 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.esalat.org/images/nabi-8.jpg&imgrefurl=http://www.esalat.org/images/Sayed-Abdul-Qudos-Sayed-Nabi-Azimi-29052014.htm&h=344&w=526&tbnid=bgtP2K3lf-vy3M:&zoom=1&docid=2iWBYDCtfhkU8M&ei=WnKPU7i4KYGYyASqzIKoBw&tbm=isch&ved=0CGIQMygrMCs
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-fzc4q90a8Eo/T3x36hht7nI/AAAAAAAAA2E/nmZRqwhG8V0/s640/JI8[1].jpg&imgrefurl=http://paknehaad.blogspot.com/2013/01/2013-01-18.html&h=197&w=448&tbnid=YVE7iBYsmEXVsM:&zoom=1&docid=ggCMPFuyswXniM&ei=WnKPU7i4KYGYyASqzIKoBw&tbm=isch&ved=0CGsQMyg0MDQ
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2010/6/6/1275847487863/Hanif-Atmar-and-Amrullah--005.jpg&imgrefurl=http://shahristan.blogfa.com/&h=276&w=460&tbnid=POxChF-1nP28IM:&zoom=1&docid=8Kylh_X03_J-LM&ei=WnKPU7i4KYGYyASqzIKoBw&tbm=isch&ved=0CIABEDMoSTBJ
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.esalat.org/images/nabi-7.jpg&imgrefurl=http://www.esalat.org/images/Sayed-Abdul-Qudos-Sayed-Nabi-Azimi-29052014.htm&h=341&w=504&tbnid=q2yiiCfaVYB6vM:&zoom=1&docid=2iWBYDCtfhkU8M&ei=WnKPU7i4KYGYyASqzIKoBw&tbm=isch&ved=0CG8QMyg4MDg


بادلۀ گردیدند و دستگاه جاسوسی افغانستان تا آمدن مجاهدین و طالب بین هند و افغانستان ت

اطالعات وجود داشت، وطندار چهاریکاری شما که متهم به قتل میوندوال بود و تا صنف نهم لیسۀ 

شبانه خوانده و بعد از قتل میوندوال به اساس خدمات اش به دولت داوود، بنیان گذار اصلی حزب 

می  دموکراتیک خلق به خاطرئیکه جاسوس دو طرفه بود سفارت را ترک گفته به هند رفت. کسی

گوید که او را دولت هند به کانادا فرستاد و کسی می گوید که توسط سامایی های مقیم هند که 

خریط های هروئین عبدالرحمن مشهور به پسر داکتر از جملۀ رفقای نزدیک احمد ظاهر بود و بعد 

ی می از مرگ احمدظاهر به هند و پاکستان فرار کرد و فعالً در سانفرانسسکوی امریکا موتر فروش

 کند، اول به کانادا آمد بعد به امریکا رفت.

عبدالرحمن که خریطه های هروئین خود را در خانۀ سید ابراهیم پاچا که فعالً در کانادا زندگی می 

کند هروئین توسط سید ابراهیم کتابدار ساما نگهداری می شد، این آقای کارمند فراری سفارت 

روئین ها را به سرقت رساندند و با سامایی ها یکجا ازهند به افغانستان در پاکستان با سامایی ها ه

کانادا آمدند و حاال هنوزهم در ظاهر به مخالفت آی اس آی قلم شور می دهد و با مخالفت ظاهری 

مخالفین دولت پاکستان را با نوشته های خود شناسایی می کند و آب در آسیاب دشمن می ریزد 

م به ضد پاکستان نوشته است که توسط آقای موسوی گردانندۀ )آی اس آی( و میگویند کتابکی ه

 آزاد افغانستان( ویراستاری شده و دوباره به نشر رسیده است. -سایت ) افغانستان آزاد

دوست عزیز معلوم است که تو از من کرده زیادتر در قسمت جاسوسان حرفوی معلومات داری، 

خورد، کار جاسوسی خود را می کند، این جاسوس به هر دستور، به هرشکل و با هر نوع بر

 خصلت شرف باخته ها است. 

من نمی خواهم حرفها را طوالنی بسازم، تنها یک قصه را با یک و یا دوعکس اگر در آرشیف 

انترنت و کمپیوتر من باشد به خاطر ثبوت حرفهای شما آن عکسها را به نشرمی رسانم. مشت 

 نمونۀ خروار است.

ن از خدا نمی ترسند، رحم به همین طفلی کنند که خشت در بغل دارد و ساعت ده اگر این بی وجدانا

 افغانی  مزد می گیرد.  

 
 

 ای جان پدرهمت توباال ترازهمت مسعودوگلو

 توازهمت بلندخودخوشبومسعودوگلوبُود بدبو

 جان توبگردوخاک آلوده خاین شسته بشانپو

ازرخ گلوگو،ازروی تونورباردوازقبرمسعود  

 شاعربی وزن وبی ترازو



نوت : کلویعنی گلب الدین خاین مزدوروطن فروش که هردوکابل درجنگ های تنظیمی با 

دیگرمجاهدین وطن فروش ویران کردندامروز طفل های افغانستان به خاطرآبادی دوباره وطن 

 خودخشت دربغل دارند


