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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر حقوق

  
   طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوکاناداۀسيدموسی عثمان ھستی ناشرماھنام

 ٢٠١۵ مارچ ٢٢

   بشرتاحال نديدهرا مانندشکه  جنايتی را

  !!!؟؟؟ھنددجواب دباي )عغ(ع وغ 

  
  شراب تلخ در خم خربوزه  ساختند   من آن بحرم مرا در گوزه  ساختند 

  آوازه  را به  خود دروازه ساختند     شرينی گشت زايل تلخی آمدبيکبار

  شاعربی وزن وبی ترازو

يشه از دشمنان ومن ھم ی ھای من سالھاست که آوازه را به اساس ضرب المثل معرف دروازه می سازندئازواقعيت گو

که راست ورک  کسانی و سبب شھرت واقعی من شدند و قلمی خود تشکر کرده ام که به قلم ناتوان اين قلم  توان دادند

  .يا با کدام آيديا فکر می کنند ويا درکدام حزب ھستند می گويند به من فرق نمی کند که درکدام دين ومذھب ھستند و
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 که درست می انديشند یئی بدون انسان با انديش وبی انديش نمی باشد به انسان ھائازاشتباه نيست وھيچ جاانسان خالی 

 به ندمزدورديگران ا که بزدل و یآنھائگويند به آنھا درود می فرستم وبه  بدون ھراس می را شجاعانه حرفھای خود

وإذا خاطبھم الجاھلون قالوا خاطر کرامت انسانی شان چيزی نمی گويم تنھا يک سالم می کنم واين را ھم نمی گويم 

  سالما

مائو گويدمرگ يکی بزرگ تر از کوی تای است ومرگ ديگری سبک تر از پرقوواين مقوله   میتونگ مائو تسه

 را اين مفکوره تگويند ازفالن حديث وياآي می  دوستدارن دين نسبت می دھند وت رااگر به يک حديث وآيتونگ تسه

که چيزھای خوب می گويندازحديث وقرآن پاک  زيبا است ھمان طوری خوب وۀگرفته مقول!  بدبخت تونگ مائو تسه

ه ودرتن افکارخود  ازحديث وقرآن گرفته وچپ وراست کردتونگ مائو تسهراگرفته شده بگذارکه بگويند اين مقوله زيبا 

  ی ھرکس استئی گرفته شده باشدزيبا زيبا است وارث زيبائنموده به ھرصورت زيبا است ھرکی گفته باشد وازھرجا

 روز ھر  اصلی جنايت بشری را که بشردرطول تاريخ نديده وۀباشم چھری تواندکه يک ضلع آن من م اين مثلث می

  رشيدی سازندخو، ورگره درزادگاه من زده می شودکورگره سرک

  دموکراسی شنيدم وجسدۀ ھای سرزمين ظلم وستم زيرخيميونيکی تلويز از که خبرتلخراش فرارازقانون را بعدازاين

اخوان  يک دختر را درحال سوختندن ولت وکوب وحشيان درقرن بيست ديدم به داعش ، القاعده ، طالب ، مجاھد ،

وبا خود گفتم اعمال غير قانونی  !ستان ھزاران رحمت فرستادم سعودی وپاک وحشيان مذھبی افريقا، المسلمين مصر،

وھم ادعای  مندی وجود ندارد ودولت ھا دسترسی به گرفتاری جنايکاران ندارندنی رخ می دھدکه قانون وقانوئاگردرجا

دم نظربه قسمت ھمين مر با خود می گويم که تقدير و بازی دموکراسی را خود شان وعاميان شان درآن مملکت نمی کنند

است اين مردم سالھا درخم صبر  صبر حکمت خداوندی بوده دراسالم بھترين چيزی که جای آن را ھيچ چيز نمی گيرد

 . نيزبارديگر يک مثل موش انداخته شده اند

کاران دارندوھم ادعای تمندی اگربه نام ھم وجود دارد ودولت ھا دسترسی به گرفتاری جناينی که قانون وقانوئدرجا

  دموکراسی را خود شان وعاميان شان می کنندبا خود می گويم که تقدير وقسمت وحکمت خداوندی  چه نقش دارد؟بازی

دراسالم بھترين چيزی که جای آن را ھيچ چيز نمی  بگويند و وچرا انسان ھای بی دفاع زھرتلخ صبر وحوصله بنوشند

   .صبرشوکران سمی است که بايد نوشيد، گيرد

دنی به نام دين ومذھب اسالمی گذاشته می شود حقوق ھای مکه نام ممالک  سر يک مملکت وقتیھند ع وغ بايد جواب د

که ھمه می دانندکه اين نام به خاطری درپيش روی نام يک مملکت قرارمی گيرد که دست  در حالی سلب نمی گردد؟

درحقيقت نام  زاين نبايدانکار کردلفش قرارگيردازحرکات غيرقانونی سر و مفت خواران وجنايتکاران مذھبی بازباشد

 خلفای راشدين می باشدکه فرق ديروز وامروز نشده ديروز خلفای راشدين نظر به ۀحکومت اسالمی يک شمشيردولب

اعالم دستورقرآن نموده ه دينی ي سنگسارکردن راتوج،زيردايور کردن شرايط زمان مجبور بودندکه عمل سر بريدن ،

که قرآن می گويد مرا شما تفسير نکنيد مرا زمانه تفسيرمی کندمن با شرايط  ست درحالی که درقرآن ھم آمده ادارند

ھرزمان سازگار ھستم ولی ما تاحال درگ نه کرديم ومنافع خودرا درتفسيرزمانی قرآن نمی بينيم واگر بد ما آمد ومنافع 

  . کش کردوتفسير نمودخودرا نديديم می گويم قرآن پاک مانند الشتک است ھرطرف که کش کنی می توان

حکام انه به خود ونه به اشخاص وافرادجامعه حق سوختاندن وتطبيق  راشدين که درآن شرايط دست باز داشتندی خلفا

حکام قانونی راتطبيق ا شرعی ۀئيد مردم بوديا نبودآنھا به نام فيصلأمراجع قانونی که قابل ت شرعی وقانونی رانداده اند

مراتی نام از عکه در افغانستان حکومت مست ون بشريت بود يا نبودگفتيم ايجاب می کرده حاالکه نقض قان اين می کردند

وکالی مدنی ، شرعی  پوليس ، امنيت عامه ، دفاتر ارنوالی ،څدموکراسی ، حق ، عدالت ، مساوات ، استره محکمه ، 

که نه ازقوانين شرعی ونه ی د وباروحقوقی ، دفاترحققوق بشری مدافعان حقوق مدنی وجود دارد چطورمردمان بی بن
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د نبر جسد لگدمی زن ت وقانون سنگسارمی کنندأبه کدام جر از قانون مدنی ونه ازقانون حقوق بشری ومدنی خبری دارند

مرام اما در واقع ن اسالمی رادريک مملکت دموکراتيک زيرنام دين ، مذھب ، شريعت  نيد واسالم وقوانومی سوزان

 می ءواز پشت پرده تاجران دينی ومذھبی دستور می گيرند اجرا می کنند نام دين ومذھب تطبيقھای شوم خود را به 

شما ادعای انسانيت می کنيد، ادعای يک  و نيستيد؟ "ترب وملی"در حکومت داری بيش از يک »ع وغ «مگر شما . کند

شما می دانيدکه بدون حکم محکمه ھيچ اتھام جرم شمرده نمی شودشما دولت  و زمامداراسالم واسالمی را می کنيد

 ارنوالی ، پوليس ، امنيت عامه ، پارلمان ،څمراجع مدنی ، حققوق بشر، محکمه ،  خرف اسالمی ،زمداران حکومت م

ک ھا ، تيترھا ون ، جرايد ، مجالت ، راديوھا ، سايت ھا ، فيس بويلويز تب ،ھاشورای علمای شيعه وسنی وديگرمذ

اين جنايت حکمت خداوندی ، تقدير، قسمت می دانيد وبه ملت توصه می کنيد که در برابراين  سکوت اختيار کرديد

, شده ديده, ديده شده آنچه بر آن گواه شوندحاضرشده(جنايت قضيه آشکار وجرم مشھود

 نام شريعت ۀ ، شرعی ومدنی که زيرسايسکوت وصبرکنند ؟وعکس العمل قانونی)شوند گواه برآن آنچه,شود ديده آنچه

وحقوق بشرصورت می گيردشما دربرابراين جنايت بی مانند که تا حال درھيچ مملکت اسالمی وغير اسالمی درھيچ 

سکوت  يدئوياازخيابان انسانيت می برا مذھب وھيچ دين آسمانی وغير آسمانی ديده نشده چه اقدام کرديدومی کنيد؟

  چاقوی شيطانی سران مذھبی استخوانی گردد؟ ۀاختيارمی کنيدکه دست

که  )رض(وھم علمای دينی ومذھبی شيعه وسنی در قسمت سوختاندن ھزاران جلدقرآن شريف توسط حضرت عثمان 

که  )رض (اکثر اين آيات قرآن موجوده در بين آن قران شريف ھا موجود بودتوسط حضرت عثمان سوختانده شدعثمان 

 )ص(ن نزديک حضرت محمد اح شرعی زن خود ساخته بودواز نزديکان واز جمله مشاوردودختررسول خدا را به نکا

واو را ھم مانند ستالين بعد مرگ محکمه می کنيدويا اين عمل اين خانم مريض را که قرآن سوختاندن  چه نظر دارند بود

م اسالم درذھن خود داشته  آن خانم سالھا خانم مريضی روانی داشته واز ظلۀ خانوادۀتوسط آن ديده نشده به گفت

ی گشت وگذارمی کرده سياسيون مذھبی اين کاررا حودرمنطقه که لت وکوب وسوختانده شده سالھا به خاطرمريضی رو

ی که خود عبدهللا ئتوسط دلقکان خودبا پول انجام دادندتا دولت ع وغ که زيرباررھبران مجاھد واسالم گرا نرفته حرفھا

چنان جنايت رابه خاطرانداختن وحشت در بين  ده بودکه مجاھدين ومردم آرام نمی نشينندعبدهللا درزمان انتخابات ز

  .حکومت وجامعه بکاربردندتا آب خت کنند وماھی بگيرند

  سايت صدای امريکا کهۀ نظر به نوشت٢٠١٠ضلع ديگرمثلث خانم شيما غفوری که درسال اين بوديک ضلع مثلث ،

دراين قسمت چه  )اه جون روز ھمبستگی زنان افغان در سطح جھان تجليل می کندھمه ساله در ھشتم م: شيما غفوری(

يا  يک تبلغ بوده ، ٢٠١٠ شيما غفوری بانوی شجاع سال اقدام کرده وچه اقدام خواھد کردآيااين جمله صدای امريکا

در قسمت  و ی می کندويا خانم غفوری به نام ھمبسگی زنان سر نام زن مانند تاجران دين تجارت سياس واقعيت دارد

 خانم ۀواقعی خانواد سوختاندن اين خانم مريض وبی دفاع واقعيت ھارا با ھمدستی ھمسنگران وھمرزمان خود گفتار

 ۀکاس ھمان تبليغات دورعسوختانده شده را ثابت می کند که بزرگترين جنايت درحق يک مريض رخ داده واين ان

 لوی جرکه ودر ۀواميراسماعيل که درخيم ده وھم حرفھای آقای سياف انتخاباتی رياست جمھوری وشورای واليتی بو

ی صورت گرفته بود اين جنايت سرچشمه يد از طرف مذھبيون ومجاھدين شيعه وسنی گفته وتھدءروز ياد بود شھدا

  عمل پوشيده؟ ۀوجام

  صدای امريکا

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

   ٢٠١٠شيما غفوری بانوی شجاع سال 

 چاپ

  : اختنسھيم س

  ھمه ساله در ھشتم ماه جون روز ھمبستگی زنان افغان در سطح جھان تجليل گردد: شيما غفوری

  
  ھمه ساله در ھشتم ماه جون روز ھمبستگی زنان افغان در سطح جھان تجليل گردد: شيما غفوری

  

  ليلما حبيب عظيمی

   ١٣٩٣,  حوت١٧: تازه ترين بروز در

 ليسه رابعۀ بلخی سپری نمود و تحصيالت عالی را در رشتۀ اقتصاد زراعتی با اخذ يک شيما غفوری دوره عالی را در

 پس از ختم تحصيالت عالی برای مدت مديد به حيث استاد در پوھنځی زراعت  .بورس تحصيلی در بلغاريا به سررساند

آخرين رتبۀ علمی را به عنوان ی پرداخت و ه ئبه نوشتن آثارعلمی و تحقيقات ساحايفای وظيفه نمود و ھمزمان با آن 

  .از آن خود ساخت» پوھندوی«

  ضلع سوم اين نوشته 

  پرتونادری شاعرنويسنده مبصرسياسی ومدافع حقوق بشرمحترم  محترم استاد

ول ماندگار،محترم خانم سلی ، محترم ؤول ھشت صبح ، مسؤمبصرسياسی وقانونی ، مسو احمدسعيدی دپلومات ورزيده 

 من ، محترم خانم بارگزی زبان دراز ۀمحترم خانم کوفی برادرزاد نان شجاع وزبان داربی ترس ،خانم بلقيس روشن ز

يس حقوق بشراميد است که ئشورا ومدافع حقوق زنان وحقوق بشرودلقک حقوق بشرخانم داکتر سيما به نام ر

دوريک ميز جمع را ن ا منافقن باان وموافقامخالف ونھارا مجبور سازند که در اين قسمت ميزگرد تشکيل دھنديتلويز

تا واقعيت ھا برمال شودقضاوت من که درکانادا زندگی می کنم فرسنگ ھا دور  کنندوآقای شلگری را ھم از ياد نبرند

قراردارم سر افکارونظر خود پافشاری نمی کنم وبه حيث يک عالم دين که تمام عمر من درمساجد ومدرسه ودرخارج 

محکوم را ه خود صالحت می دھم که جنايتکاران ظاھری وباطنی اين نوع جنايت مصروف تحقيق شرعی می باشم ب

 دست تلآ شان راغير انسانی واسالمی بخوانم وھم به اشخاصی که ازاين بی سوادان دين که ۀکنم وحرکات بزدالن

 لعنت بفرستم رانسانی واسالمی بخوانم وبرتاجران ديني کنم وغيح تقب رااعمال شان کرسی خواھان مذھبی شده اند

ت نمی داديد چنين أمردم جر به وبگويم اگر شما دين فروشان ، کرسی خواھان وتاجران دين اين حرفھارا نمی زديد و

ی من اپوليس تقاض ارنوالی محاکم وڅولين وزارت داخله ، وزارت امنيت ، ؤ رخ نمی داد وھم از مسیجنايت بی مانند

 اصلی اين جنايت ۀوريش سی ھمه جانبه کنندربررا نسان وانسانيت اين جنايت به خاطر ابلکه خاطر خدا ه اين است نه ب

 هنام مجاھد رھبرعالم سنی وشيعه که نھفته گرفته شده از حرفھای عبدهللا عبدهللا ، سياف ، تورن اسماعيل وديگردلقکان ب
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 ۀنامردی ، جام باربزدلی ، افغانستان را درجريان صلح نگذاشتيد اين مردمکه  گرفته شده ريشه يابی کرده مثلی

خاطر انسان ه خاطر خدا به درجريان بگذاريدنه برا  افغانستان مردممزدوری را به دوراندازيد درقسمت اين جنايت 

وانسانيت اگر جلو اين خود سری ھاگرفته نشود افغانستان را يک بارديگربه روزھای حکومت طالب وجنگ ھای 

  تنظيمی کابل می برند

  :نوت

د که با من وافکارمن مخالف ھستی با انسان وانسانيت وقربانيان راه انسانيت مخالفت نکن دست به دست ھم فرق ندار

دوش گرفته ام  ھرکسی که حس انسان ه وليت اين نوشته را من بؤومس پيگيری کنيد وافشاه نمايدرا داين جنايت يدھ

گری را دارددرسايت ھا وفيس بوک ھا جرايد ء وافشاءواقعيت پرستی وتوان افشا وانسانيت ، بشر وبشردوستی و

ه ونھا راديوھا اين نوشته را می توانند جھت آگاھی انسان دوستان جھان ومدافعان حقوق بشر به نام من بيمجالت تلويز

  .نشربرسانند

 

 

 


