
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 
 Political  سياسی

  
  کانادا - طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوۀسيد موسی عثمان ھستی سردبيرماھنام

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢٢
  

  :حکمتيار
  تاريخ ۀقاتلين چھارده صدسال خورثميرا 

  

  ناموس مسلمان وافغان بردبرسردار چورکرد    سال قبل حکمتيار ين چھارده صدـروان قاتلپي

  ای ملت غيوربپاشويدتاکی کشيدزجرستمگار؟     رھبرجھاداين خاين غدار حاالمی خواھدشود

  شاعربی وزن وبی ترازو

  )لنسرمجاھدبزرگ حجرا(سکوت دربرابرقاتلين ملت باشرف افغانستان حکم شرف باخنگی رادارد

 ۀجمل  بزرگان قوم وازۀجمل پدرم سيد يوسف عثمان که از  زنده ياد،بودم درزمان حکومت ببرک کارمل من درکانادا

 خاطرسازشی که بادولت کابل نداشت وفراره ب، ش باالترازھفتادسال بوددرآن وقت سن و روحانيون واليت پروان بود

 مرکز  واليت پروان ازۀ دوالنۀپدرم به قري. ند دولت قرارداده بود رفشا زير زيادتر را او افغانستان به کانادا من از

  .  قرار داشتقلعۀ آھنگر  حزب اسالمی که درۀپوست. به واليت پروان نقل مکان کرده بود )کابل(افغانستان 

 کردند تيرباران "یحزب اسالم" ۀ پوستۀدرمقابل درواز را می رفت او  خودۀطرف خانه ب پدرم ازباغ خودحينی که 

 به انجنير مشھور امير دست حاجی ربانی چھاريکاری بود انجنرسيد زير و پسرحاجی محمد عالم که قومندان پوسته بود

که من   قبل ازاين. پسرسيدجمال الدين است، توغبردی واليت پروانۀريًمشھورحزب اسالمی اصال ازقسالم که ازقاتالن 

من آگاه شدم خودرامخفی . که درپشاورمرا ترورکند  موظف شده بود"میحزب اسال"بيايم انجنرسالم از طرف  به کانادا

حزب "که با  انجينرسالم قبل ازاين.زندگی می کنم سی سال می شود که من درکانادا ً تقريبا. آمدمکردم بعدبه کانادا

ه پولتخنيک کابل که ب زمانی.  دوآتشه بوده ئیيک شعل بود  نعمان واليت پروان که شاگردۀدرليس  بپيوندد"اسالمی

حزب " آمدن اب و ب شدذ ج"حزب اسالمی" به اوتوسط . کابل بود کاکايش مالی حضرت قلعۀ جواد محصل شد

 دکتورولسوالی سرخ پارسای ۀ ازقري، با لعل ھزاره وانھاربود سلمای ھرات که انجنربند بند  از"دموکراتيک خلق

ه به درطول جھادچندين مرتبه به واليت پروان آمد.  شد"میحزب اسال"ول مالی ؤواليت پروان به پاکستان رفت ومس

  . ترورکردرا" حزب اسالمی"شخص گلب الدين حکمتيارمخالفين  دستور

شخص احمد  که آوازی درجنگھای کابل ھزاران انسان بيگناه رابه دستورحکمتيارکشت وبه دريا انداخت دريک نوار 

حزب "مشھوربه انجنيرسالم به دستورگلب الدين يادمی کند که جنايت مظلومان توسط سيد امير است ازکشتار شاه مسعود

  .  راثابت می کند"اسالمی
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 ازرا گلب الدين ، که به خاطرمنافع خود وامريکا حق ندارد ی دھدئحق نداردکه به حکمتيارمصونيت قضادولت کابل 

وھمسنگران تروريستان  حکمتارمشھوربه راکتيارکشيدن نام گلب الدين  ی وئمصونيت قضا. ست تروريست ھابکشديل

پخش ده در  ۀاگراين نوشت. ستان می باشديخيانت به تمام مليت ھای افغانستان وھمکاری مستقيم به ترور، جنايت کار

ن داد صلح بيری افغانستان باکدام وجدان ناپاک خودمی گويدکه قرائيس اجرائ حقيقت داشته باشدعبدهللا عبدهللا ررسانه ھا،

  اخبار رسانه ھاکه نظربه  وقتی. گلب الدين حکمتيار ودولت صورت گرفته به ضررمليت ھای افغانستان نمی باشد

  بين دولت افغانستان وقاتلين مليت ھای افغانستان صورت گرفته به ضررمليت ھای افغانستان نيست ؟یلکوچنين پروتو

 حاال اين مدافع د به دموکراسی باوردارادعا نموده که گويا مذھبی است وبارھا جمعيتی و فردکه يک  عطامحمد نور و

مگرعطانورازاين . قبال کندتازآمدن گلب الدين اس و مردم ومدافع انسان وانسانيت حاضرشده که يک بارشاگرس کند

رانی احمدشاه مسعودمگرشک دارند درسخن عبدهللا ونور و حکمتيارخبرندارد پروتوکول غير انسانی دولت کابل و

لکه را  نام صلح ،نام صلحه  اين موافقه بخبر نشر شده نظربه  است حمدشاه مسعودبه مليت ھای افغانستان دروغ گفتهوا

  .رپيشانی عبدهللا ، غنی وعطامحمد نوراستب ی ننگينلکۀدارکرده 

 ننگ به ۀلک ًرپيشانی حقوق بشرکه خودرامدافع انسان وانسانيت خصوصاب ی ننگۀعقب نشينی حقوق بشرلکچنين  وھم 

اورا به  اروپا و امريکا ، را ناقضين حقوق بشردانستهویکه کلب الدين حکمتياروھمسنگران است پيشانی سيماسمر

کشته  زندانی ،درمخفی گاه ھا ون ھا انسان افغانستان توسط اينھا ينمی دانند ميل. صفت ترورست شناخته ومی شناسند

خواھی پدرم م که به خاطرخونيگرمليت ھای افغاانستان حق نداريا من ودي. خاطرعقيده فکری شان شدنده ب ترور

ً کنم وازحکومت افغانستان خصوصا غنی وعبدهللا ودولت امريکا ا دعوۀوبرادرم به يکی ازمحاکم باصالحيت اقام

  من درماهبگيرد، بين دولت کابل وگلب الدين حکمتيارصورت  ایشکايت کنم وھم خاطر نشان می کنم اگرچنين موافقه

ه نوع  چ می کنم تامردم جھان بدانندکه که مردم افغانستان دربرابرذائیاک اعتصاب غھمحکمه ۀ بردرمقابل دروازمتپس

  . طرمنافع خودپامال می کنندخابه را  ھای مظلوم تليخون اين م و دندسايس غيرانسانی قراردار

را " حق العبد"را ببخشند، مگر مسألۀ " حق هللا"ن، غنی و بادارانش بايد بدانند، آنھا شايد بتوانند با مصونيت قضائی شا

  .که خون پدران ماست ھيچ کسی، نه غنی و عبدهللا و نه ھم اوباما و ديگران بخشيده نمی توانند

  می بينی وخموش می کنی توسستی   تابکی خون ميخورندومی کنندمستی

  مرگ برتوبھتراست ازبزدلی ھستی   درقاموس مردنبوده شکست وپستی
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