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مسايل ايدولوژيک

سيدموسی عثمان ھستی مديرمسؤول ماھنامۀ طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی آنتريوی کانادا
 ١۶اپريل ٢٠١۶

پس بگوای خدا:
تومرده ای يازنده ای؟ و يازدست وارثانت افسرده ای؟
درون تورات وانجيل
به ھرسطرزبوروفرقان
ترحم است ومحبت روی کاغذ
درعمل است ...
دراحوال خلق بنوشتی
ظلم وستم
جوروجفامردود
حکمت توبه فضای حق وعدالت ومساوات
گل بسازددين ومذھب ازدود
مادرزمين وتودرقصرحشرکبود
توسرشارزھرچيزوماکمبود
جھان خفته رابيدارکردی
وليکن برشان دام ساختی
به دست آوردن يک لقمه نان
خودخالق عالم کردی
مرابندۀ پوچ مغز
اين حرف پوچ ...
وليکن نغز
ازبادوھواساختی برمن
واعظ منبر
دين ومذھب وپيکرخالق يکتا
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بايک حرف وتفسيردوتا
تاکه تحميل کند
به نام تفسيروحديث
اين نسل خبيث
خودگويندوارث دين نبی
شعبدبازی کنند برعلم قديم
درمحراب ومنبرگويند
اين عظمت خداببين
کون ُپرچين وبی برمه سازدشکاف
شھرت خودرا رساند تاکوه قاف
اين کرامات گرنيست چيست
ای بی دين
که توگشتی بندۀ سرکش وبی فرمان
می دوانی اسپ کفرخود
پشت لچ وبی زين
ای خدا)ج(گرھستندوارث دين ومذھب
پس چراھستنددورازخدا)ج(وبی ادب
ومردی ای خدا !
پس تومرگ داری ُ
خرھاگشته وارث دين ﷲ
من که نادانم کی به تو
جسم قايلم
من کجا
دربين توو وارثانت حايلم
وارثان دين توشعبده بازدين تو
کی برند از دين تو فرمان
بی چوب تر
ليک حالل برخود و برما
ھرچيزراسازندحرام
برخدائی تومن قايلم
فکرکرده واعظ نادان
خطبۀ وعظ اوکرده مايلم
وارثان توفکرکرده خدايا)ج(مره ای
يا از او ترسيدی
نه من
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اوشده وارث دين ومذھب
می زندومی کشد
آن بی ادب
برنام داعش وطالب دين خدا)ج(
من دادم ؟
اسپ تاخت وتازبربی دين
ياتو
ساختی حاکم من وارث مذھب ودين
گرتوھستی ھمه اين کارازتوھست
وارث دين ومذھب ليک آن سگ است
دين ومذھب ترا
وارثانت گنده کرد
توراخالق ومرابنده کرد
دين ومذھب بھانه کرد و
بربندگانت تاخت وتاز
پس بگوای خداوند)ج(جھان آفرين
تومرده ای يازنده ؟
ياکه فاتحۀ خود،خودخوانده ای
يا خود در دام اين شعبده بازان افگنده ای
ياکه پلی ساختی ديروز
ياکه امروزدرآن پل بندمانده ای
ازبنده وبنده داری خسته ای
ياکه باوارثان گوز زدۀ خود
چھارزانونشسته ای
تونه پندارسخن حق را
کس شعر
من نزدم خود
درکوچۀ تيروبير
پس نمردی درکجائی ای خدا)ج(منان
وارث توگشته
دزدوقاچقبرو
دين فروشان ناروا
راست گفتندکه نداری ؟
گوش شنوا!
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جسم توراکس نديده به چشم
گرخدائی پس چراداری توترس
خودکوچک کرده ای وارثان خودبزرگ
ساختی ازخس وخاشاک
وارثان سترگ
ای خدای کريم وبی ھمتا
تومگربھانۀ دين ومذھب ھستی
ياکه توافسانه ای بيش نستی
گنددين توجھان راگنده کرد
ھرکس وناکس رابرتوبنده کرد
ای خدای توانا
گرمرده ای قبرت کجاست !؟
گرنمردی زنده ای
اين ناروائی ھاچراست؟
می گويم که تاظاھرشوی
برھربندۀ خودطاھرشوی
يا روی به سوی دين فروشانت کنی
ياکه بربندگان مايل شوی
غيرازين توپيش من مرده ای!
صاحب دين ھرگنده ای!
اين گه گفتند
)اسالم بذات خودنداردعيبی
ھرعيبی که است درمسلمانی ماست(
بااين ظلمی که بربندگانت می بينيم
بيت باال را حرف خطامی دانم
ديکرنمانده بردين ومذھب بھانه
ازالف تودست بردار
بنشين مال درب خانه
ای زھدومالی منبررو
آخوندديوانه
دربين مردم رذالت شده افسانه
من مست والستم دردرميخانه
تودورزمردم شدی آخوندبيگانه
توکاندوم می فروشی در
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زيارت شاه دوشمشيره
افسانه ای بيش نيستی خانه به خانه
بوی گنددين عالم راکردديوانه
زلف فاحشه ھای دين راکردشانه
بربقای خودمثل قنغزک
)مغزتودربين گندکی ھاکردخانه(
نوت  :جملۀ آخربين قوسين ازيک فکاھی روسی الھام گرفته است.
اول :می گويندروزی برژنيف رھبرروس درميدان سرخ می گشت برژنيف می بيند دراين ميدان پاک وزيبا مرغی
پيخال خود را رھاکرده به خاطريکه مھمان ھانبيند بريژنيف کاله خودرا برسرچتلی مرغ آھسته می گذارد که کسی نبيند
چندلحظه بعد دو نفر گارد محافظ ميدان سرخ می آيد می بينندکه کالی برژنيف افتاده ورخطا باالمی کنندمی بينند
زيرکاله چتلی ديده می شودھردومحافظ به طرف يک ديگرنگاه می کنندبعديکی به ھمکارديگرخودمی گويدمغزبرژنيف
ھم زيرکاله است دوباره برسرمغزبرژنيف کاله راگذاشتند وباخودگفتندھمين ملت خاموش سزاوارچنين زمامداری است
مثلی که مليت ھای رنجديدۀ افغانستان چشمان شان را دين و مذھب کورکرده وگوشھای شان را کر ،سزاوارچنين خدائی
ھستند و دست شان ازدامن خود بابزرگی که خدا دارد کوتاه نکند درپھلوی نام دولت شان غده سرطانی اسالمی باشد تا
دولت ازدين وسياست جدانشود به نام دين خرسواری دوام کند ودرشفدرزاربی دينی گاو دين شان مردارنشود.
دوم --ياکه پلی ساختی ديروزــــ ياکه امروزدرآن پل بندمانده ای
مقصدازپلی است که به گفتۀ مالھاازموی کرده باريکتر وازشمشيردوسره شاه شمشيره کرده تيزتر .کسی راکه
خداخواسته باشدسالمت ازآن پل درروزقيامت تيرمی شودواگرخدانخواسته باشددردوزخ می افتد از بد بد بترش توبه از
گوزخرش توبه .ازمالی بی عملش توبه ازغنی وعبدﷲ دم بريده توبه ،ازميانجی گری کيری وازشله بودن کيری توبه
واقعا ً به گفته ايرانی ھا مرد کيری است
سوم ـــ جاھالن دين مفھوم اين نوشته رانمی دانند اگرحکم کفربی خدائی ومرتد بودن مرا صادرمی کنند قابل عفو ھستند
و اگرعالمان دين که حرفھای درلفافۀ مرا می دانند به خاطرگرم شدن بازار تجارت دينی شان خران دنباله رو خود را
تور می دھند ،می گويم به پشمش
من دعوای خدائی ندارم ولی حق دعوای من درپيش خدامحفوظ است و به اين عقيده نيستم که خدااين قدرکوچک شده
باشدکه عبادت طوالنی شيطان را در نظرنگرفته باشد او را رانده باشد اگردرحقيقت فکرکنيم شيطان کسی است که در
برابر عبادت طوالنی خود از خداوند)ج( امتيازبزرگ به دست آورده که خداند)ج( اختياروسرنوشت بندگان خودرابه
اوسپرده بزرگی خدا را از اينجا قياس کنيد پيروان مجاھد و طالب ھم ازخداوند شگرگزارباشند رھبران طالب و مجاھد
کمتر ازشيطان خداوند قادرنکرده اختيارناموس وقتل وکشتارمردم بی دفاع به رھبران مجاھدوطالب داده که پيازبردھن
غنی وعبدﷲ پوست نمی کنند باخدادادکان ستيزه مکن که خداداده راخداداده
روزی ازسياف وديگررھبران مجاھدين پرسيدند گفتندازخدا نمی ترسيد که دارائی ھای مردم وملت را غضب کرديد
گفتند با خدا دادگان ستيزه مکن که خداداده راخداداده بيشک که حق المبين است ھيچ شک وشبھه نيست اگرقبول
نداريدخاک دامن کنيد
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يکی ازنظريه پردازان مشھورطنزگفته طنزوشوخی راجدی نپنداريد اگر با خدا ھم باشند فعالً ازگرفتن نام آن خودداری
می کنيم چون تنورتکفيرکردن داغ است فردا اگردين ازسياست وحکومت داری دولت افغانستان جداشدازنظريه پردازنام
می برم حق اين راکس نداردکه مراکسی بگويد توآب خودپف پف کرده می خوری کسی که درشيرسوخته آب خودرا پف
پف ذکرده می نوشد .تکراراشتباه حماقت است بازھم گفته اند دروازۀ شھررا می توان بسته کنيد مگر مردم را نمی توان
بسته کرد دروطن ما کسی که قھرمی کندمی گويددست تو تا لندن خالص يادست تو تا مسکوخالص يا دست تو تا امريکا
خالص يا دست تو تا پاکستان خالص اين کنايه طنزی است که می گويند دست توتا لندن خالص مقصد ازشاه شجاع
دوست محمدخان اميرعبدالرحمن خان تا نادروظاھرخان.
ھمين که می گويد دست تامسکو خالص مقصدازرھبران دست نشاندۀ مسکو يعنی رھبران حزب دموکراتيک خلق
ويا اين که می گويند دستت تاامريکاخالص مقصد از کرزی عبدﷲ وغنی است
وياکه می گوينددست تاپاکستان خالص مقصد ازھبران مجاھدوطالب است اين که روزی خواھدگفتنددستت تاچين خالص
من غيب نمی گويم که پيروان آنھا درافغانستان سرقدرت می آيند يا نمی آيند من که چينی ھارا می شناسم ازکندن کلۀ
گرگ درافغانستان پندگرفته اند .فريبی را که انگليس  ،روس  ،امريکا و پاکستان خورد آنھانمی خورندقناعت به دوشاب
خويش را بھترازچلوکباب ايرانی می دانند اين بودحقيقت ھادرالبه الی يک نخود طنزوشوخی که وزنش زيادترازکوه
پاميراست نه باالترازوزن ودانش کريم ﷲ پيکارپاميروطندارچھارکاری ما.
بزرگان گفته اندبعضی وقت ھاايجاب می کندکه پشۀ درون گوش فيل رابايدبه نام فيل صداکردکه مغرورشودازگوش فيل
بيرون شودقدرگرمی وسردی را بدانداگرمی خواھيد آدم ھای نادان راازگوش فيل بکشيدبه بزرگی ازآنھايادکنيدنگوئيدکه
درچنتۀ قلمی خودچيزی نداری اززورجنرال قادرھراتی حرف می زنی ميگوئی من زمانی ضابط امرقادربودم.
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