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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
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 Political سياسی

 
  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١۴ جنوری ١٩
 

 اجابت يک خواھش
 

 
 

.دوستی اين عکس را برايم فرستاده و از من خواسته است تا در موردش برداشتم را بنويسم  
  بول صلح است در دنيامگفتندکه کبوترس

  بول عدالت است درتصويراينجا سمبينيد

  مدارا ف  وـپرنده به يک ديگر بکند  لط

  گران  راـدي و نوع خود از کشدانسان ب

  شاعربی وزن وبی ترازو

 الف از بشردوستی نمودهعدالت ، مساوات ادعای  در روی زمين و  خداۀمخلوقات است وخليف دين اشرف ۀانسان به گفت

 و حيوانات وپرنده ھانموده می کشد بقای خود زيرپا  ه خاطر راب نوع خود ی ھمضعيف ھا قوی ھا نه نه تنھا ندمی ز

درحق ديگران  را يت خودوجنا توسط انسان می گردد نابود مال ويپانيز ماھی ھای زيردريا وگياه ھای روی زمين 

  .می دانندءتوازن بقا

واقعيتی را مثال  جنت برروی زمين  می گذاريم بايداز خلوت تحفۀ صادرشده اشرف الم سر که انگشت انتقاد چون وقتی

، ليلد ،سندبدون  به خاطرپنھان کردن شرم خود دنمجبورشو و دنبياوريم که تاجران دين ومذھب ازشرم سرباالکرده نتوان

  .دنخوانب مرتدمن و امثالم را  گرفته  ومنطق ازشمشير زنگ پُردين کارهينقر اھد،ش

  ينـتد نخوان ای عالم دمرامر
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  زکينپُروکه بدترازخرھستی 

  دينــعت باشی توبيـبرای منف

  از چين مثال دولت امريکا و

  شاعربی وزن وبی قافيه

انسان منافع خود درشاخ  اگرتو و نمی شود خرضعيفگاه درسرآخور خرقوی مانع کاه خوردن چخرکه خراست ھي

 کليومتردورترمی ده ھا ھزارنابودی ھمنوع خودرااز ونمودن  محوۀنقش نيد دنيا قطب شمال ببيۀسردترين نقط يا افريقا و

 ندارد قرار خدمت ھمنوع خود در و کبوترحاضر پس انسانی که مانند کشدبا انگشت رذالت وبا بيرحمی تطبيق می کند

   .ترازخراست بد

 ھای افغانستان مستقيم و تمام مليت نقاتالت از کرزی دردوزده سال مرتکب ھزاران جنايت وطن فروشی وحماي

درخدمت طالب ، مجاھد ، حزب دموکراتيک خلق ، شاه پرستان وداوود پرستان به خاطربقای و   نمودهغيرمستقيم

انسانيت قرارداشته تنھاکاری که کرده  خدمت ضد در اين عناصر وطن فروش ھمنوا و امپرياليست خونخوارجھان با

توسط قوای امنيتی دولت کابل  ی شده وئکه توسط طالب بی وجدان مغزشوچکی يعنی اطفال کو چوچه ھای کرگسان جفا

به خاطرسن  شده اند دستگير  بم شوندانفجارکه موفق به  داليل وقراين قبل ازاين شواھد، اسناد  زنده بااشغالگران و

ت ھای دوباره درآغوش قاتلين ملي و کرزی رھاگرديدند يس جمھورئشان بدون محکمه به فرمان شخص ر خورد

که پای امريکا  ترازگذشته تعقيب نمودندخشن شان دوباره مکتب سابق شان را تعداد يک و افغانستان قرارگرفته اند

  .نگردده  اين جنايت ھا درافغانستان کوتاۀمااد وغرب با

 گذشته درسال ا بودندھکارکنان دولتی افغانستان که بيخبرازپاليسی حکومت کابل درقسمت امريکا وغربي چنچه وقتی

 اين جنايات آمر قاچاق ميدان ءکرزی به خاطرافشا ی کابل گرفتندئ ازقوای انگليس درميدان ھواانفجاریواسکت  صدھا

  که ازترس غربی ھابه روس پناه ببرد مجبورشد واو ی رابرطرف کردئھوا

 عينک محبت خودمی ۀگوش از چوچه ھای خود مانند را پرنده ھا چوچه ھای ديگر پدری دارد اين کبوترعاطفه مادری و

تاپرنده که توان   کوچک وضعيف شريک می سازدۀدست آورده باپرنده ی راکه  با نوک پنجه ھای قوی خودبئذاغو بيند

  يابدازگرسنگی نجات  پيداکردن غذارا ندارد

وشه ھای جگرگ وطن نمی کند جھاد و ی به خاطراسالم وئچ وقت آماده ومغزشوھيرا خود عکس کبوتراوالده اماطالب ب

 تا  می کندعمل خودکشانهی وآماده به ئدوزخ وبھشت خيالی مغزشو مذھب، خدا، به نام دين، را انسان ھای بيخبرازخود

روشنی اين آتش فروزان  دشمنان افغانستان درزير و ندتانسان ھای بيگناه درخون وآتش بغل ھم و ش کشته شودخودھم 

گنج  برھستی و فع خودسازنداچوب سوخت منرا مليت ھای افغانستان  و سياسی کنندمعامالت گرم  را وخود بنشينند

  .اين ثروت ھارابه يغماببرند باشد دن زنچمبرخون خوارامپرياليست وسوسيال امپرياليست ی ژدھا اپنھان سرزمين ما

 از بعدا ر دم مامر افريقا ومانند ناتوانی بنشانند و فقر درتنورسرد زانو چھاررا  افغانستان گرسنه ۀبازنسلھای گرسن

 ،زمرد، ی ثروت الجوردبکه سالھا شده که مزدوران اجن گرسنگی بگذارند مثل کاری و فقر در بردن ثروت ھا

رابا آثارگران بھای قيمتی به شکل غيرفنی استخراج می  معدنی با ارزش مواد  ھای قيمتی  وگوديگرسن ياقوت ،اورانيوم

 و در تختۀ سطرنج  شان زنندۀتا مدال قھرمانی برسين  اجنبی خودمی ريزندبردامن باداران  به يغما می برند و،دنکن

  ازنفرخدمتی به مارشالی برسند  وزير شوندويادهاز پسياست افغانستان 

  وطن رافروختی ومردم کردی برباد

  شود شاد ملت و بادارت با تو بميرند

  گر خادلشديد ھمدست  قاچقبر  چپاو
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  فرياد دست تان ناله و داد و از برآمد

  شاعربی وزن وبی قافيه

ولی کرزی شعوری به خاطر بقای باداران امپرياليتی اش  اين کارراانجام می دھدغير شعروری و به حکم غريزه کبوتر

 يم که اطفال خوردئنمی گو ما نوازش کبوتربانوازش حامدکرزی زمين تاآسمان فرق دارد. ضد آن گام می گذاردنه اآگاھ

به سن  و تربيت شوند تجديد آن حالت روانی برآيند از تا تحت تربيه بگيرند را که آنھا بايد بدھندء جزا سال مغزشسته را

که اين اطفال حالت اولی خودرايافته  ن شدندئوقتيکه روانشناسان مطم عذاب وجدانی رادرک کنند قضاوت برسند عقل و

  .رھا شونددرغير آن ترحم برپلنگ تيزدندان می شود، آن وقت اند

اع از روزی اش جھت رای دف د، مقاومت کنجشک کوچک ب  ديگر اين عکس که می تواند بيشتر به حقيقت نزديک باش

اع از . می باشد زيرا وقتی به عکس با دقت نظر انداخته شود، ديده می شود که پای ھای کنجشک به اساس مقاومت و دف

خود را نيز برای دفاع از نانش کوچک  نان سنگينی بدن حقش تقريباً از زمين بلند، و برروی دم تکيه داده به عالوۀ توتۀ

  .به کمک طلبيده است

ا شکم که حال وقتی کنجشکی حاضر نيست تا از حق خود برای زنده ماندن بگذرد، لعنت خدا و خلق خدا بر آن کسانی  ب

وه ھای برآمده و غبغب ھای خوکی،  ا ک اھی خود را در سنگينی ب امير«گ انی» پ د و زم سه کنن ی کسی از مقاي م وقت  ھ

ھنوز ھم ھمت ننموده، زير نام نا توانی در مقابل اشغالگران می زنند، » پيکار«مبارزان راه آزادی در جمع نباشد دم از 

  .زانوی تسليم بر زمين گذاشته، سجدۀ بندگی به استعمار می کنند


