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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
   طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی آنتريوی کاناداۀول ماھنامؤسيدموسی عثمان ھستی مديرمس

  ٢٠١۶ اپريل ١۶
  

  :پس بگوای خدا

  ؟ ایهست وارثانت افسرديازد و ؟ایيازنده ه ای تومرد
  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

  بيدارکردی جھان خفته را

  وليکن برشان دام ساختی 

  ردن يک لقمه نانودست آه ب

  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

  دين نبی خودگويندوارث 

  برعلم قديم  ی کنندشعبدباز

  درمحراب ومنبرگويند

  اين عظمت خداببين

  ُکون پرچين وبی برمه سازدشکاف 

  تاکوه قاف رساند شھرت خودرا

   اين کرامات گرنيست چيست 

  ای بی دين

  که توگشتی بندۀ سرکش وبی فرمان

  می دوانی اسپ کفرخود

  پشت لچ وبی زين

  ھب گرھستندوارث دين ومذ)ج(ای خدا

  وبی ادب )ج(پس چراھستنددورازخدا

  !ُپس تومرگ داری ومردی ای خدا 

  خرھاگشته وارث دين هللا

  من که نادانم کی به تو 

  مجسم قايل

  من کجا

  موارثانت حايلو دربين تو

  وارثان دين توشعبده بازدين تو

  فرمان  دين تو از کی برند

  بی چوب تر

  برما و  ليک حالل برخود

  ھرچيزراسازندحرام

  م ی تومن قايلئبرخدا

  عظ نادانافکرکرده و

  م وعظ اوکرده مايلۀخطب

  ه ایمر)ج(وارثان توفکرکرده خدايا

  ترسيدی  او از يا

  نه من
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  اوشده وارث دين ومذھب

  می زندومی کشد

  آن بی ادب

  )ج(برنام داعش وطالب دين خدا

  من دادم ؟

  اسپ تاخت وتازبربی دين

  ياتو

  ساختی حاکم من وارث مذھب ودين

  رتوھستی ھمه اين کارازتوھست گ

  وارث دين ومذھب ليک آن سگ است

  دين ومذھب ترا

  وارثانت گنده کرد

  توراخالق ومرابنده کرد

  و دين ومذھب بھانه کرد

  بربندگانت تاخت وتاز

  جھان آفرين )ج(پس بگوای خداوند

  ؟ يازنده ه ایتومرد

  ه ایخودخواند، خودۀياکه فاتح

  ه ایان افگنددام اين شعبده باز در خود يا

  ياکه پلی ساختی ديروز

  ه ایياکه امروزدرآن پل بندماند

  ه ایازبنده وبنده داری خست

  زدۀ خود ياکه باوارثان گوز

  ه ایچھارزانونشست

  تونه پندارسخن حق را

   کس شعر

  زدم خودمن ن

   درکوچۀ تيروبير

  منان)ج(ی ای خدائپس نمردی درکجا

  وارث توگشته 

  دزدوقاچقبرو

  ناروادين فروشان 

  راست گفتندکه نداری ؟

  !گوش شنوا
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  جسم توراکس نديده به چشم

  ی پس چراداری توترسئگرخدا

  رثان خودبزرگ ا وه ایخودکوچک کرد

  ساختی ازخس وخاشاک 

  گ وارثان ستر

  کريم وبی ھمتای  ای خدا

  تومگربھانۀ دين ومذھب ھستی 

   بيش نستیه ایياکه توافسان

  گنددين توجھان راگنده کرد

  وناکس رابرتوبنده کردھرکس 

  ای خدای توانا

  ؟! قبرت کجاست ه ایگرمرد

  ه ایگرنمردی زند

  ی ھاچراست؟ئاين ناروا

  می گويم که تاظاھرشوی

  برھربندۀ خودطاھرشوی

  سوی دين فروشانت کنی ه روی ب يا

  ياکه بربندگان مايل شوی

  !ه ایغيرازين توپيش من مرد

  !ه ایصاحب دين ھرگند

  گه گفتند  اين

  م بذات خودنداردعيبی اسال(

  )ھرعيبی که است درمسلمانی ماست

  بااين ظلمی که بربندگانت می بينيم

  حرف خطامی دانم را بيت باال

  ديکرنمانده بردين ومذھب بھانه 

  ازالف تودست بردار

  خانه  درب بنشين مال

  ورای زھدومالی منبر

  آخوندديوانه

  دربين مردم رذالت شده افسانه 

  رميخانه من مست والستم درد

  تودورزمردم شدی آخوندبيگانه

  توکاندوم می فروشی در
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  زيارت شاه دوشمشيره 

   بيش نيستی خانه به خانهه ایافسان

  بوی گنددين عالم راکردديوانه 

  لف فاحشه ھای دين راکردشانه ز

  بربقای خودمثل قنغزک 

  )مغزتودربين گندکی ھاکردخانه(

  

   . استسی الھام گرفتهازيک فکاھی روبين قوسين  آخرۀ جمل:نوت 

مرغی  گويندروزی برژنيف رھبرروس درميدان سرخ می گشت برژنيف می بيند دراين ميدان پاک وزيبا می :اول

 که کسی نبيند برسرچتلی مرغ آھسته می گذاردرا خاطريکه مھمان ھانبيند بريژنيف کاله خوده رھاکرده ب را پيخال خود

 می بينندکه کالی برژنيف افتاده ورخطا باالمی کنندمی بينند  سرخ می آيدمحافظ ميدان گارد نفر دو چندلحظه بعد

ديگرنگاه می کنندبعديکی به ھمکارديگرخودمی گويدمغزبرژنيف  طرف يکه  چتلی ديده می شودھردومحافظ بهزيرکال

مداری است اھم زيرکاله است دوباره برسرمغزبرژنيف کاله راگذاشتند وباخودگفتندھمين ملت خاموش سزاوارچنين زم

ی ئسزاوارچنين خدا، کر مذھب کورکرده وگوشھای شان را دين و  افغانستان چشمان شان راۀکه مليت ھای رنجديد مثلی

 درپھلوی نام دولت شان غده سرطانی اسالمی باشد تا نکنده کوتا دارد گی که خداربابز دست شان ازدامن خود و ھستند

  .نام دين خرسواری دوام کند ودرشفدرزاربی دينی گاو دين شان مردارنشوده ب دولت ازدين وسياست جدانشود

  ه ایاند امروزدرآن پل بندمه ياکه پلی ساختی ديروزــــ ياک--دوم

کسی راکه .  وازشمشيردوسره شاه شمشيره کرده تيزترتر مالھاازموی کرده باريکۀمقصدازپلی است که به گفت

 ش توبه ازبتر بد بد از  باشدسالمت ازآن پل درروزقيامت تيرمی شودواگرخدانخواسته باشددردوزخ می افتدهخداخواست

 ازميانجی گری کيری وازشله بودن کيری توبه ،دم بريده توبهش توبه ازغنی وعبدهللا بی عملی  ازمال. ش توبهگوزخر

  کيری است مرد به گفته ايرانی ھاً واقعا

 ھستند قابل عفو صادرمی کنند ی ومرتد بودن مرائاگرحکم کفربی خدا  ـــ جاھالن دين مفھوم اين نوشته رانمی دانندسوم

 را خود تجارت دينی شان خران دنباله رو رم شدن بازاربه خاطرگ می دانند  مراۀاگرعالمان دين که حرفھای درلفاف و

  شگويم به پشم می، می دھند تور

به اين عقيده نيستم که خدااين قدرکوچک شده  ی من درپيش خدامحفوظ است وای ندارم ولی حق دعوئخدای ا من دعو

 رکنيم شيطان کسی است که دراگردرحقيقت فک رانده باشد را او نظرنگرفته باشد دررا باشدکه عبادت طوالنی شيطان 

اختياروسرنوشت بندگان خودرابه ) ج(دست آورده که خدانده امتيازبزرگ ب) ج(خداوند از عبادت طوالنی خود برابر

 مجاھد رھبران طالب و ارباشندزشگرگ طالب ھم ازخداوند و پيروان مجاھد قياس کنيد اينجا از را اوسپرده بزرگی خدا

نکرده اختيارناموس وقتل وکشتارمردم بی دفاع به رھبران مجاھدوطالب داده که پيازبردھن دراق ازشيطان خداوند کمتر

  باخدادادکان ستيزه مکن که خداداده راخداداده  غنی وعبدهللا پوست نمی کنند

 غضب کرديدرا ی ھای مردم وملت ئکه دارا نمی ترسيد گفتندازخدا روزی ازسياف وديگررھبران مجاھدين پرسيدند

ه نيست اگرقبول ھان ستيزه مکن که خداداده راخداداده  بيشک که حق المبين است ھيچ شک وشبگداد خدا با گفتند

  نداريدخاک دامن کنيد
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ازگرفتن نام آن خودداری  ًفعال ھم باشند خدا با اگر يکی ازنظريه پردازان مشھورطنزگفته طنزوشوخی راجدی نپنداريد

دا اگردين ازسياست وحکومت داری دولت افغانستان جداشدازنظريه پردازنام می کنيم چون تنورتکفيرکردن داغ است فر

پف را توآب خودپف پف کرده می خوری کسی که درشيرسوخته آب خود می برم حق اين راکس نداردکه مراکسی بگويد

نمی توان را دم  مر مگرمی توان بسته کنيدرا  شھرۀدرواز تکراراشتباه حماقت است بازھم گفته اند. پف ذکرده می نوشد

امريکا  تا دست تو مسکوخالص يا تا لندن خالص يادست تو تا  دروطن ما کسی که قھرمی کندمی گويددست توردبسته ک

لندن خالص مقصد ازشاه شجاع  دست توتا گويند خالص يا دست تو تا پاکستان خالص اين کنايه طنزی است که می

  .رخاندوست محمدخان اميرعبدالرحمن خان تا نادروظاھ

   مسکو يعنی رھبران حزب دموکراتيک خلق ۀدست تامسکو خالص مقصدازرھبران دست نشاند ھمين که می گويد

  کرزی عبدهللا وغنی است از ت تاامريکاخالص مقصددست که می گويند ين اويا

چين خالص ت تاکه روزی خواھدگفتنددست ھبران مجاھدوطالب است اينزا وياکه می گوينددست تاپاکستان خالص مقصد

 ۀمن که چينی ھارا می شناسم ازکندن کل نمی آيند يا من غيب نمی گويم که پيروان آنھا درافغانستان سرقدرت می آيند

آنھانمی خورندقناعت به دوشاب خورد پاکستان  و فريبی را که انگليس ، روس ، امريکا. گرگ درافغانستان پندگرفته اند

ش زيادترازکوه يک نخود طنزوشوخی که وزنالی ه نند اين بودحقيقت ھادرالببھترازچلوکباب ايرانی می دارا خويش 

  .پاميراست نه باالترازوزن ودانش کريم هللا پيکارپاميروطندارچھارکاری ما

فته اندبعضی وقت ھاايجاب می کندکه پشۀ درون گوش فيل رابايدبه نام فيل صداکردکه مغرورشودازگوش فيل گبزرگان 

يدکه ئسردی را بدانداگرمی خواھيد آدم ھای نادان راازگوش فيل بکشيدبه بزرگی ازآنھايادکنيدنگوبيرون شودقدرگرمی و

    .ابط امرقادربودمضی من زمانی ئجنرال قادرھراتی حرف می زنی ميگو قلمی خودچيزی نداری اززورۀدرچنت

  

    

 

 

 
 


