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ح  ـت    دندان زـیـپلنِگ ت بر مــر 
د برگوسپندانــب   یستمکار  و 

 

 حکومت تخته  شطرنج شورا و ملت بر اده  یپ

 یسیانگل به اصطالح نکیا حکومت نوشته بودم و شورا و یها یزیباره  کارگر در شیرا سه سال پ ادداشتی نیمن ا

 خانه  غم و از ریملت غ نیاما افسوس که ا خواند یرا خانه  ملت م شورا خود ادامه دارد و «میگ میبل»هم همان  هنوز

 .ردندا یخانه ا گریدرد د

گناه   ،اما زبانم الل یده ینم رییآن قوم را تغ وت ندهد رییرا تغ نفِس خود یتا قوم یکه تو گفته ا دانم یپروردگارا م

 ؛را افغان خود گریهمد از زیگر یبرا و انشقاق شده اند یبال گرفتار زین ناِم خود مورد در یحت گریقوم که د نیا

 کی در رسد و فرا یروز گرگ آنقدر بزرگ است که هر لقب داده اند یچ و یچ پشتون؛ هزاره و تاجک؛ ؛یخراسان

 و گرفته به خواب غفلت خو یانسان ها نیمنظورم هم دی)ببخش آزار یگوسفنداِن ب بتیمص بال و نِ یسرزم نیگوشه  ا

 خود برود؟ پ شت کار است( بک شد و یداریب و رییتغ از زیگر

 یم ودخ تیقابل یب و چیپ چیپ یها همعد یفدا یگرسنگ از زیگر به خاطر را چارهیآخر اگر ما انسان ها گوسفندان ب

 زیرا ن گوشت انسان خوب است خوردن افتاء نشسته اند یها یکرس بر یسوادیرغم ب یرحم که عل یقاتالن ب نیا میکن

« داخ سربازان» سسب قوت دارد و جواز زیدشمن ن خوردن گوشت نانیا عتیشر بدهند که در یفتو بخوانند و مباح

 .شود یم

ه کم د کم از میبگو شوم و لیاستثناء قا کیخود  ییطرز تلق نیا در خواهم یاما م استماعدام  یمن سخت مخالف جزا

 یم« استشهاد» را اوهام خود انیعمل قربان و نشسته اند ریخ یغند را که خود در یجنگ وه  یش نیطراحان ا تن از

 یتسل مرهم همه ماتمدار نیا نیخون یدل ها یجراحت ها سو بر کی تا از بزنند شهر به دار یراه ده چهار نامند در

 :گفته است که راست رازیش خیش گرگاِن آدمخوار شود. نیا عبرت ه  یما گرید یسو از مانده شود و یتشف و

ح  ـت    دندان زـیـپلنِگ ت بر مــر 
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