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 انوریحميد  
 

 يک بام و دو هوا
    

 وی قربانی سياست های توسعه طلبانه.  اول عيد قربان به دار آويخته شدصدام حسين ديکتاتور سابق عراق در روز

  .  اياالت متحده امريکا گرديدای

  که کينه وايام مبارک فداکاری و گذری و زهای از خودرو. ايام مقدسی است, ام  عيد قربان نزد مسلمانان جهاناي

يدار از  روز های شادی و خوشی و د. بخشايش جاه خالی می کنند کدورت در اين روز ها به مهر و محبت و عفو و

در چنين روزهای ,  زيارت حج بيت اهللا شريف نميشونددوستان وآشنايان و آن عده از مسلمانان جهان که موفق به

 از هزاران کعبه يک ///دل بدست آر که حج اکبر است( چه گفته اند . صدد آن ميشوند تا دلی بدست آرند در مبارک

. را گرفتن ِ نا توان ديدار از آشنايان و خويشان است و يا دست غريب و بيچاره و, دل بدست آوردن.  )دل بهتر است

  .يدن آوردن و دست عطوفتی بر سر يتيم وبيوه ای کشلبخندی بر لب

 را جهت به دارکشيدن رئيس جمهور يک کشور اسالمی در کشور ا مقامات امريکايی چنين روز مقدسواما چر

  خودش انتخاب کرده اند ؟

   :اندکی به عقب بر ميگرديم.  فکر ميکنم جواب روشن باشد

کشور . ا ماه مبارک رمضانمصادف بود ب) ٢٠٠١هفتم اکتوبر (زمانيکه قوای امريکايی به افغانستان حمله ور شدند 

 حمله بر افغانستان خود داری نمايد چون زهای اسالمی از امريکا تقاضا نمودند که به حرمت ماه مبارک رمضان ا

يعنی در , نتظر آغاز ماه مبارک رمضان بودنداما مقامات امريکايی درست م. مردم افغانستان همه روزه دار اند

     و صدام حسين نيز در مبارک ترين ايام به دار آويخته افغانستان حمله ور شدندمقدس ترين روز های سال باالی 

  .....شد 

يک بام و دو هوا را ول حکومت امريکا سياست ؤچون اين مسائل که بگذريم ديده ميشود که مقامات مس از چند و

دو سه نفر ديگر . خته ميشودپنجاه نفر به دار آوي در عراق صدام به جرم صدور امر کشتار يکصد و. تعقيب ميکنند

های حبس  نيز به همين جرم به اعدام محکوم شده اند و تنی چند از مقامات بلند پايه رژيم بعث نيز به حبس ابد و

لشکری  اما در افغانستان ديده ميشود که جنايتکاران جنگی مقامات بلند کشوری و و. طويل المدت محکوم گرديده اند

 بيشتر از دو دهه به قتل يکی از اين جنايتکاران جنگی است که) مشهور به گلم جم (د دوستم رشي. را اشغال نموده اند

 سه هزاراسير  طالب در يک روز در بين ۀکشتار هموطنان ما مشغول بوده است و آخرين جنايت او کشتار وحشيان و

جنگی پطرول پاشيده و زنده به آتش کانتينر های باری بود و بعد از آن چند صد نفر اسير ديگر طالب را در قلعه 

 جنرال صاحب  اشترحصر اگر جنايات بی حد و.  عساکر امريکايی نيز حضور داشتندکشيد و در اين کشتار وحشيانه

  آيا مقامات امريکايی از اين جنايات بيخبراند؟. من کاغذ خواهد شدرا بر شماريم مثنوی هفتاد

     , گلبدين حکمتيار, کريم خليلی, برهان الدين ربانی, رسول سياف: بارتند از جنايتکاران جنگی ديگر در افغانستان ع

سلطان علی  ,  جنرال نبی عظيمی اسداهللا سروری,احمد شاه مسعود, عبدالعلی مزاری, قسيم فهيم, مال محمد عمر

اينها بودند که کابل را به ويرانه .  اين لست سر دراز داردکه ...می و نورالحق علوجنرال  ,دستگير پنجشيری ،کشتمند

اينها . تنها در کابل به شهادت رسانيدند  هزار از هموطنان ما را تنها وتشص) ۶٠،٠٠٠(مبدل ساختند و بيش از 

وبيدن ها را رايج ساختند و اينها اينها بودند که ميخ به سر ک,  و رقص زنده را به اجرا درآوردندبودند که رقص مرده
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ول ؤو اما چرا مقامات مس.... به ناموس شان نامردانه تجاوز کردند و فرزند مردم را چور کرده و بودند که زن و

  امريکايی اينها را به محاکمه نکشانيدند ؟ 

هر نفر بايد به جرم قتل ده , عليه بشريت به محاکمه کشيده شونداگرال اقل شش نفر از اين جنايتکاران به جرم جنايت 

در حاليکه اکثر اين جنايتکاران به اشاره مقامات امريکايی در  .داز ده مراتبه به دار آويخته شوهزار افغان بيش 

  .دد توطئه گری و تفرقه اندازی اندلشکری نصب گرديده و هنوز هم در ص مقامات بلند کشوری و

مردم عراق " آقای کرزی گفت که کشورش برای (ای کرزی می سوزد له نيست ولی دلم به حال آقگاز آقای بوش 

  .دارد" آرزوی سعادت و خوشحالی و کاميابی

  : خدمت آقای کرزی بايد عرض کرد اينکه ).امور افغانستان تاثيری ندارددراما وی تاکيد کرد که اين اعدام 
  

  گوسفندی برد اين گرگ مزور همه روز
  وسفندان ديگر خيره در او می نگرندـــگ

  
با همين گفتارشما , اعدام صدام حسين که بايد لرزه بر اندام جنايتکاران جنگی در افغانستان بيندازد! بلی آقای کرزی 

را بی اساس بشر  بين المللی های مقامات حقوق شما بار بار راپور. ر آتشی که در جان شان افتاده بودآب سردی بود ب

نفر  ١٥٠ نگی بود و به جرم صدور امر کشتاراگر صدام جنايتکار ج.  بازخواست در مورد طفره رفته ايدخوانده و از

شما در مورد سياف ها  و ربانی ها و فهيم ها و سروری ها و دوستم ها و امثال شان  چه فکر , به دار آويخته شد

  ؟ ميکنيد 

صدراعظم موجود عراق نزد مقامات ) نوری ملکی( را نمی گيرد همچنان که فکر ولی فکر شما البته که جای 

  .ورنه فکر نمی کنم او حاضر به اعدام صدام حسين در روز عيد قربان می شد, امريکايی ارزشی ندارد

  . دو هوا را تعقيب مينمايندول امريکايی در مورد عراق و افغانستان سياست يک بام و ؤو مقامات مس

حسين ها در افغانستان فراوان از اين صدام , م حسين  قابل محکمه واعدام هستنداگر جنايت کاران جنگی مانند صدا

  .اند

  :بايد گفت ) يغما (  در آخراز قول
  

  گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست
  رسد فرياد استـــجايی نـــچه البته بــــآن

      
  

 پايان


