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 Political  سياسی

  
   کانادا-نتقادی بينام درتورنتوی آنتريوا طنزی وۀسيدموسی عثمان ھستی سردبيرماھنام

 ٢٠١۶ سپتمبر ٣٠
  

  نادانی وبی غيرتی نپنداريد  سکوت مردم را"غ" و"ع"
  گيرد  مجرمين سخاوت صورت میدرحق چرا

  
شمامزدوران بين الملل راھمه شناخته اندواگرفکرمی کنيدکه مردم   سکوت مردم رانادانی وبی غيرتی نپنداريد!ع وغ

  کنيد وتوع وغ درحق مجرمين جنگی سخاوت می سکوت می کنند

  است شاگرزکنيدکه ديگرراه،راه پاکستان    اين راه که شمامی رويدراه ترکستان است

احمق که راه خوددرشب اشتباه می کندبه دنبال روشنی چراغ می رودوسگ چف که راه رانزديگ نشان می دھداونمی 

به سگ جف  خواھی درافغانستان کشته نشوی ازچراغ سبزغنی تيرشودوباره به پاکستان برو رودگلب الدين اگرمی

که منزل  طرف چراغ نرويده ب  جف برويدطرف سگه بزرگان گفته درشب ب(پاکستان بھترازچراغ سبزغنی است 

ين اين نوشته ئپا. فارسی بلدنيست تااينجاطنزبود واردو پشتو من ساده نويسی کردم که گلب الدين غير )چراغ دوراست

اگرازنوشته مقصدگرفته  و گنزاست تاچندمرتبه اين نوشته رانخوانيدبه حرفھاوکنايه ھای صاحب اين قلم پی نمی بريد

 غنی وگلب الدين ھااست روغنغن گلب الدين وغنی درجان شماکارنمی کنداين نوشته راه نجات ھفته فھم رو توانستيد

  دم نوشته درازاست ، بوی خوک می دھداين مقدمه بود
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  ای مردم درحق مظلومان کی زورکرده؟

  چشم وگوش ترا بگو که کی کور کرده؟

  من ميدانم توھم بھترازمن ميدانی  جانم

   خودرا کی لورکرده؟بجل وکمسايی نفع

  مرچ  اشک چشم سوزان آسياب  ببين؟

  روزامريکاخور کردهيبگومرچ امروزود

   را دروطن ماکی بور کردههماشين کھن

  کی وطن ويران مردم رازنده بگورکرده

  ھمه قاتل وآدم کش وبی بندوبارواوباش

  بنام اسالم خودجابجادرواليت غورکرده

  اگرمردم نداندسکوت کنندازترس و لرز

  ھستی افشاکند کی بل آتش تنور کرده؟

  شاعربی وزن وبی ترازو

مريکابرای سراوجايزه تعيين ا قرارداردودولت  متحدو ملل مريکااھااست که درفھرست سياه دولت  نام حکمتيارسال(

 سياه ارزش نداردخرمرده وپاالن زرين ساختنددراين ۀبه يک پيس) آی آس آی(شکه باپاالن وصاحب خری )کرده است

ھمانطورازگلبدالدين بی يال وبی دم  کنند  مريم می سازدديگران اوراعبادت میۀجای شک نيست که امريکاازگل مجسم

  .اميرجھادساخت

فراموش کرده وحرفھای امروزخودراازدم قيضه می کندکه اين روش ثابت  را ھای ديروزخود حاالجھان سياست حرف

 ازاوباشی وقلدری کار خواھند می ن احترام وارزش قايل نيستندحقوق بشرجزوی تري به انسان وانسانيت و می کند

   باالغيرازين چه معنی ديگرراافاده می کندۀنوشت بگيرند

 ضرب المثل مشھوراست جائی می سوزدکه درآنجاآتش افتده باشد سرمنبررذالت ، ش ازمالدھن کشدزمن اختيارريش ا

اززن ومردی   که درزمستان وتابستان درکمودگوزمی زنندروس غرب و مردم امريکا، آش راحس ميکند درد ھمان جا

توازحال ورنج آن چه  درآخرحويلی خودجھت قضای حاجت می رودند  درجه درنيم شب می برآيند۵٠ یکه درسرما

 يا ش کشته شده نوسه ومی گيردکه پدرش کشته شده مادرش کشته شده پسرش کشته شده دخترخبرھستی کسی فاتحه 

سفارت امريکادرافغانستان ، انگليس وغرب که  و تواوباما. ودردجان سوزکشته شدگان درک می کندش کشته شده اقارب

شماالف دوستی درظاھربامليت ھای افغانستان . وزشريک جنايتکارن ھستيدشماازکجادردملت مارادرک می کنيد رھر

دزدی بی  گفتيد را سالھا دزد ی کنيدحمايه م  افغانستان آشکارایم مليت ھاادشمنان وھمسايه ھای خون آش از می زنيد

ترس کن صاحب خانه راگفتيدھوشيارجان ومال خودباش ھرروزدربين مليت ھای افغانستان ستون پنجم وستون شش می 

ان مارھای م بينظيربوتوصدراعظم پاکستان که اومارگيرشمابودسرانجام خوداوراھۀفتگونيستيدکه به  نبوديد شما سازيد

  .دستساخت  شماگزيد

 گرايی وخرسازی بشريت ھستيد ھنوزھم درفکربنياد کنيد داعش سازی می امروز و لقاعده، مجاھد وطالب راساختيدا

تمام نماينده ھای حقوق بشرمگرسگ ھای  ديبشرسرمی دھق صدای انسانيت وحققو که مھره ھای شماناکاراشد وقتی

و دشمن وازطرف ديگردولتھای ناقض  يدشماازيک طرف فريادحقوق بشرسرداد زنجيری شمادرسرتاسرجھان نيستند

  کنيد  نظامی عليه انسان وبشريت میتحماييت را بشر
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 شما مگر ديوبه ھردوسالح ھای کشتارجمعی رامی دھ  مشت نمونه خروارعربستان سعودی واسرائيل حمايه می کنيد

فاق وکشتارکشيديدوسالح ھای به خاطرمقاصدشوم ونفع خودتان به آتش ن را آسيا و که افريقا قدرت ھای بزرگ نيستيد

تاچه وقت به خاطرمنافع غيرانسانی ورذالت ھای سياسی ؟ مه دارداوھنوزھم اد تست وامتحان کرديدتان را کھنه ونوخود

روس  وبه آتش می کشيد کشيد؟ می که تاب تکنالوژی کشتارجمعی شماراندارندرا مردمان بيگناه وبی دفاع جھان  خود

  .دست دنيادادندکه جھان سوم برده وغالم خودسازيده نستان نقش غيرانسانی داشت وبھانه بديروزگرچه درويرانی افغا

داخل  بود  شماۀبفکرآب ھای گرم به گفت به آتش کشيداگررا مردم افغانستان   افغانستان و،روس ازنادانی وحماقت

وآن وقت دال  انستان حمله کردبودکه به افغی وازامروزکرده قدرت سياسی ونظمی آن بيشتردرجھان زمان افغانستان شد

  ش بودياھمی ھم نبودوھندھم ازجمله حرف گوش گيروخوران پاکستان قدرت ات

مقصدش ازآبادی وگرفتن خاک ھای ازدست  او به بھانه خاک ھای ازدست رفته افغانستان سرپاکستان حمله نکرد چرا؟

فغانستان مثل کريميه گرفته بودبه افغانستان برنگشتاند واگردوست افغانستان بودچرا تاامروزخاک ا رفته افغانستان نبود

  .ھرکس برای مطلب خوددلبری کند

 خاطردفاع ازمردم افغانستان وه مرگ من ب ھم توان کشتن داريد امروز و را کشتيد او وکسی که ديروزسرکشی کرد

دگی کنم وباشرافت بميرم ھمان من می خواھم که باشرافت زن. ش نداردزمن ار مظلومان سرتاسرجھان به قدرپرکاه نزد

نده وزنجيروزندان وکشتن نمی ترسم مرگ من مثل کوه ھندوکش وزن ککه به بازرسان جرايم جنگی گفتم من از طوری

   .ستادگی می کنميگران داردمطمئن باشدکه ھراس ازمرگ ندارم وعليه جنايتکاران سرتاسردنياا

دست به کشتارانسان نمی زنم اگرجنايت کارباشداورا به ، ی شمامن جزيک قلم چيزديگرندارم وھم مثل دست ساخته ھا

 من آمدن ودرقسمت نوشته ھای من ازمن معلومات ۀکه بازرسان جرايم جنگی به خان پنجه عدالت می سپارم زمانی

 نگارگفتم وحاال ھم الھھم سرا ومن باشھامت ومعلومات دادم وازنوشته ھای خوددفاع کردم وخودشان  مفصل خواستند

  نگاری خوداعتراف کردند الھمی گويم وآنھا ھم به س

 ی وجنگی رائ ھاک وبازرسان جرايم جناۀاگربازرسان جرايم جنگی ازحقوق مظلومان سرتاسرجھان دفاع نکنندمحکم

مدارن اوعده ھا شما به آنھا گفتم  نبايدازمزدوران قدرت ھای بزرگ وزم رھا نمی کنم باز سرشان می نويسم که چه شد

  .ھای خاين وقاتلين دفاع کنيدواگرمستقيم وغيرمستقيم دفاع می کنيدادعای انسان دوستی شمادروغ است دولت 

وامروزھم می کشندومن ازکشتن نمی ترسم وھم  ديروزکشتند می سازند تيزتر و تيزرا ی که شمشيرتندروان ئ دولت ھا

المذھب من اگرراست ھستم واگرچپ  و يامرتد يابه راست کفرمی خوانند، ازاين ھم نمی ترسم مرابه چپ متھم می کنند

 علنی ۀبامن دريک محکم ت داريدأ من مدافع حقوق بشروانسانيت ھستم واگرجر،ياندارم ھستم واگردين ومذھب دارم و

ضی که محکمه وقا به من فرق نمی کند. حزب دموکراتيک خلق ، مجاھد ، طالب ، کرزی ، ع وغ حاضرشويد شما

وھمسايه ھای  انگليس ھا ی ھا،ئامريکا نداريد ت اخالقی راأولی ايمان دارم که شما اين جر  شماباشدۀدادگاه دستنشاند

رھبران مجاھد ، طالب ع وغ درافغانستان مردم  افغانستان سرمزدوران شان که حزب دموکراتيک خلق مثل علومی ،

ون می سازندودردولت به آنھا قدرت يکسيواز جنايتکاران کل می کشند راوازطفل تاپيرافغانستان  مرد افغانستان اززن تا

سرکوه   ھندوکش است ھرقدربرف که سرکوه ھندوکش بباردهولی من می دانم مرگ من بزرگترازگو می دھند

  کرم می زند  را خودبرف .ثيرنداردأت

که  اين ران ، چين بھترترازتمام دنياوروس واي کرده ھمه می داندی زيرپارا وجدان خود خواب است يا يا امروزروسھا

 تا دانند وتمام مردم سرتا سردنيا می روس ، ايران ، ھند وچين است شمامی دانيد آن کار وبزدل ھستند سکوت کرده اند

ورده نمی شودوجنگ آومنافع غيرانسانی شمابر وانيد تکه شمامنطقه رابی ثبات نسازيدداخل آسيای ميانه شده نمی زمانی
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ن نداردوصلح بامھره ااين جنگ ھاپاي باروس تقسيم نکنيدرا تان ومنطقه خاتمه نمی يابدوھم تازمانی که جھان درافغانس

الحق سگ ءگلب الدين حمايه کرديدوضيااز شمابوديدکه   ھيچ ملتی نمی خوردبه دردھای شماکه مجرمين جنگی ھستندبه 

 شما از امروز ديروزگلب الدين ازشما بود  معرفی کردبه دستگاه جاسوسی شماوجھانرا زنجيری شمابودکه گلب الدين 

  ھم ازشمااست وجدان کسی راکه شماآلوده کرديداوتاآخرعمرباشمااستااست وفرد

رانی کنم تاملت ورستی ھای شماسخنينودکه دريي چرابه من اجازه نمی دھيدخايف نيستو خاين .يدئ اگرشماراست می گو

   . درسرتاسرجھان مرتکب شده ايدیتاچه نوع جنايبيدارکنم که شما  شماراۀھای خواب برد

تاکی درنعل وميخ .  درجھان ديروزوامروزبازی می کنيدیکه به نام حقوق بشرودفاع ازانسان وانسانيت چه نقش بدانندتا 

کره حاضرشوندشماومحکمه اکه بازرسان جنگی رامجبورکردم که بامن درميزمذ اگرزنده بودم ھمان طوری می زنيد

   وجنايت شمارابررخ شمابکشم غدکه دروني که بامن سريک ميزبنشيساختخواھم  مجبورھاک راھم

 من حق دارم من تاچه وقت شمادرنعل وميخ می زنيدوجھان رابااين نوع پاليسی ھای غيرانسانی خودبه آتش می کشيد

نشگاه ا بروم دردیتحيث يک فرداين جھان ازحقوق بشروانسان وانسانيت دفاع کنم وباپول خودحاضرھستم درھرمملک

س نه غرب ونه روس ونه ينه انگل رانی کنم ولی من ايمان دارم نه ھسايه ھای افغانستان نه امريکا،ھای جھان سخن

 عقب نشينی ھنددربرابرپاکستان .رانی کنمورستی ھای شان سخنينودري که به من اجازه داده شود ت اين راندارندأھندجر

  اينۀفغانستان ازعقب نشينی ھنددربرابرجنايت پاکستان سکوت اختيارکرده وبه بھانتکتيکی نيست بزدالنه است مردم ا

دل ه  تاانگليس است ھنداين غوره راب. اورابه انزوای سياسی می کشيم،ميمی کنء افشارا که پاکستان وجنايتھای پاکستان 

می داندکه گلب الدين سگ  ساخته وھنديوس أمردم افغانستان م. به انزوای سياسی بکشدرا که بتواندپاکستان  ببرد خود

 طرف پاکستان می کشاندغنی که ماننده ب را پشتونھاً مردم خصوصاد زنجيری پاکستان است باتفرقه اندازی قومی يکتعدا

ن يمارآست ھم به اشتباه رفته گلب الدين فردا او حمام چی کاه فروشی کابل ازآب گنده وتايروتوپ کھنه استفاده می کند

  دواوراخواھدگزيداوخواھدش

 ،مراتی کابل ھستيم ونه طرفدارطالبعامروزکه درمصاحبه ھای خودحزب اسالمی می گويدنه ماطرفداردولت مست

مراتی افغانستان درپای پاکستان انداخته باشدوتف غنی عخواھدکه مردم افغانستان ودولت مست طرفدارصلح ھستيم می

ران افغانستان درطول تاريخ بوده واست اوراازمردم ودولت افغانستان گتکه ازحماي وھند بليسد وعبدهللا راسرش دوبار

خاطرجای پای ه وزدن جمعيت وشورای نظارآورده وگلب الدين ب بانی خودخاطرپشتيه غنی ب را گلب الدين دورسازد

ھدف صلح  غيرانسانی وافغانی کرده اين ھردوۀاملعتشنگی قدرت بادولت کابل م خاطرفتنه وه کردن پاکستان وب پيدا

 غنی که اورامردم مانندگلب .وبه انزواکشيدن ھندکارآسان نيست دارند را رقيبان خود بان کشيدن ھند ونھدف ت ندارند

گلب  ببيندرا شورای نظارسگ  ًالدين شناخته است اين ھردوھنوزندانسته که مردم افغانستان وحزب جمعيت خصوصا

 سگ نيم جان پيش پای جمعيت و ندکه ماننداستان زندگی کرده می تووقتی گلب الدين درافغان. الدين وغنی را نبيند

 دوباره به پاکستان برود مجبورمی شود اگرسرحماقت ھای ديروزخودپافشاری کند ی بکشدمصنوعشورای نظارنفس 

بی غيرت فکرکرده به را ريجی خودرادرپاکستان سپری کندوقسمی که مردم افغانستان مرگ تد سگ سوزن خور مانند

دکه بعدازصدسال بخاطرچی ن غنی وگلب الدين اين را چرانمی دان.تباه رفته مردم افغانستان مثل آتش زيرخاکستراستاش

ن وشوکت أواميرکلکانی راباش فروش درس تاريخی می دھندمليشه ھای وطن به و می کشندرا امرحبيب هللا کلکانی  جسد

 را رباش به طالب وحزب اسالمی وتوغنی است من آنروزباعزت دفن می کننداين يک ھوشداروھوشداآرا شھرۀ تپ در

گلب الدين دوباره به ، که مليشه ھای دوستم سگ زنجيری شماعقب نشينی کرد ھمان طوری، کنم  پيش بينی می
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دوباره ويران خواھدکردسگ سگ است گلبدين سرتاپايش ازسگ است سگ را کابل  چھارآسياب خواھدرفت و

  نه تنھاکه پاک نمی شودپليدترھم می شود شويداگرشمابه دريای ھفت گانه ب

 تنجای لباس کفن دره دھن مردم می زنی وبه  ب، جای نان مرمیه ب، جای خانه گوره ب، گلوجانی اين خوابی که توديد

توھم می بری مردم کوه است وخاينين درطول تاريخ  رھبران تنی شوھرخواھرتوبه گوربرد شان می کنی اين غوره را

  .خس بودند

  نيرنگ عينک وقطی نسوارسودندارد

  ھای انگيس ديگردود نداردـــآتش سگ

  که ميروی گلوجان بترکستانه اين را

  او کمبود ندارد  غيرت اگر کس دارد

 ازواليت پروان ازنزدمجاھدين فرارکردبه کابل رفت ودرپای مکانتن ه ئی عليخان تتمدۀخانزکه دوست محمد خان ا وقتی

نشانی به را  جنگ باانگليس خاتمه نيافت دوست محمدخان عينک وقطی نسوارخودديدکردنعبت  ھندبه اورا انگليسھا افتاد

آن قطی نسواروعينک به دست ميرعمثان . دنکه مجاھدين دست ازجنگ بکش روان کرد برخان ازھندکوزيرا خود پسر

 قرار  تحت فشار رابرخانکاوزير و سورجاسوسی دوست محمدخان مجاھدين بندکردند اوپيانی ياعثمان پروانی افتاد

  .مالمت نکنيدازنسل دوست محمد خان استرا کرزی .مه دادندااد را جھاد.به انزواکشيدندرا برخان کوزيراو دادند

  

 

 

 
 


