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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

  
  سيد موسی عثمان ھستی ناشروسردبيرماھنامۀ طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوکانادا

 ٢٠١۵ اپريل ٢٩

  

 ستان شددرافغان آمدن خارجی ھا ثور و ٨ و ٧کودتای داوود ظھور 

  دردست سياست مداران آلۀ بازی باشم ويا   م که درشکارگاه کس تازی باشمـه آنـمن ن

  ُميخواھم سربلند،وسرفرازيک غازی باشم   من موازی باشمـپھلوی دش خواھم در نمی

  "حجرالنسر"

 ارچشم پوشيدلی کردازواقعيت آشکحرفھای بعدازاين مقدمه جالب وجالب تراست آقای ملک نطاق طلوع نيوزھم بزد

 دريک تبانی خاينانه مجاھدين بادولت نجيب هللا به قدرت رسيدند  :گفتن

ونھاکه منتظرھستند يکی از روزھای تاريخی دردناک يون طلوع وبرنامه سازان ديگرتلويزيبرنامه سازان تلويز

ن او دردوريک ميزگردمخالف دآنروزھا می افتن ياده درجنتری افغانستان بخوانندآن وقت برنامه سازان ب وغيردردناک را

  )ن ووطن پرستاناخاين(سازند رومیه ن راروباوموافق

به را  دفاع ازمجاھدين  سياهثوربرنامه سازطلوع مردجالبی ولجوجی را به نام آقای حکمی که سنگ ٨درروزشرم آور

  .کرد سفيدی دفاع میازجنايت آشکارمجاھدين درجنگھای تنظيمی کابل غيرمنطقی باچشم  سينه دردورآن ميزمی کوبيد

به حميدگل  را احمدشاه مسعود اسنادخاد:دربرابراعتراضات زن شجاع ووطن پرست خانم غفارسيلی که باشجاعت گفت 

يس آی اس آی دولت مزدور پاکستان دودسته تقديم کردوازآنروزبه بعدپکول کج گذاشت محکمه تاريخ رافراموش کرد ئر

  اه مسعود دفاع نکردچون واقعيت آشکاربودآقای حکمی ازاين جنايت تاريخی  احمدش

 زخمی ازخط آردعبورنمودولی ۀوھمچومورچ بودآقای حکمی سکوت کرد حرفھای خانم غفاراستواربرمنطق واسناد

 وازجنگھای کابل که احمد !نبايدازجھاداحمدشاه مسعودانکارکرداحمدشاه مسعودنمادانسان وانسانيت بود: لجوجانه گفت

 ثور،٩و٨که بايدجنايتکاران : افشارجنايت تاريخی آفريدانکارنموداما خانم غفارباشھامت گفت بهمله حدر شاه مسعود

  جنايتکاران طالب وحزب دموکراتيک خلق به محکمه کشيده شوند

يس حقوق ئکه داکترسيما ر تازمانی: گفتوسياست موجودبيخبربودفضل خدانآقای حکمی واقف بدخشی آن قدرازتاريخ 

وليت کاری، ؤونام ھای جنايتکاران راازنگاه مس ازتاريخ ومليت ھای افغانستان نشرمد دان خود،بشرافغانستان ازوج
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جنگ افشاربه نام  از بعد را ره ازن ھز و دختر وچند ۵٠ که راًخصوصا نام آن جنايتکارانی  نکندءانسانی ووجدانی افشا

بی رحمانه به قتل رسانيدند  را آنھار وبعد اوزکردندبه آنھاتج ازقوانين اسالمی  به پنجشيربردند غنيمت جنگی بااستفاده

وگلب الدين  احمدشاه مسعود ودراين ويرانی وکشتارکه سران حزب دموکراتيک خلق با ويران کردندرا که کابل  یئوآنھا

 يک کشانده شوند اينه  شودوبه دادگاءبه خون کشيدندبايدنام ھای شان افشارا ويران ومردم کابل را کابل  شدند يکجا

   .گرديم تا انسانھای بيخبرھم آگاه شوند اشاره بودبه اصل مطلب برمی

 داکترنجب هللا باستون ۀثورسازش دارودست٧باآمدن اين دوروزپی درپی سياه بعدازکودتای سردارمحمدداوود،کودتای 

 مجاھد تيک خلق،حزب دموکرا  داوود،ۀبيش ازسی وچندسال درافغانستان شده نقشه ھای شوم دارودست) مجاھدين(ششم 

ازشھربرآيد ضرب المثلی دروطن مااست !! گيرم ح خودراپس میي چيزی به يادم آمداين تقب.کنم ح میيتقبرا طالب  و

وپذيرفتن نقدوانتقادازخودمليت ھای يک جامعه ملت شده نمی   خودگفته ام بدون نقدۀوھم سالھامن درنوشت برآيدازنرخ ن

 رھبران احزاب و ت نقددارندونه نقد می پذيرندأويسنده تاسياست مدارنه جرمليتھای گوسفندی ماازشاعرون تواند

 به جای اين راه ديگری رادرپيش گرفته اند لرزاند ترس می را لوان کردشالی تفکرپوچ خودشان که آنھاھنويسندگان سرپ

رھبران   اجتماعی ،ی خيالی رھبرانئ طالۀوره وموجودمقدس ساختندومجسمطنقدکنندازيکديگراسرا وديگران  که خود

وره ھای خيالی پذيرفته طالوژی خويش رابه حيث اسيآيديالوژی بيگانگان ورھبران آيد ورھبران دينی ومذھبی ، قومی 

 آيديالوژی پرستی ھا منطقه پرستی ، باری ھای مليت پرستی ،و بی بند پس دراين حالت چطورمی توان جنايت ھا، اند

ليت ھای افغانستان سالھاست دريک سردرگمی قراردارندونمی توان اعمال تمام جامعه  تمام مهک خاطریه ح کنيم بيراتقب

وازطرف ديگرمليت ھای مظلوم افغانستان درگروخاينين ملی وباداران )دولت ھا(راکه يک تعدادبه جاسوسی بيگانگان 

  انسان و، خواھیشده حس وطن جبروزورشان قراردارندواين دوعامل عمده به يک فرھنگ مزخرف درجامعه تبديل

نام شعاردين ومذھب ه ھمه چيزب وقانونيت شنيده نمی شود حتی شعارکاذب حفيظ هللا امين عدالت، مساوات انسانيت و

ی ه ئبشرازقماش جاسوسان حرفاعضای مدنی وقانون  واکثر  فرخنده جنايت می آفرينندۀدرکمنددين بسته شده ومانندحادث

 جنرال پاکستانی به صفت مدافع حقوق بشرخان  جنرال موسی ۀدخترخواند ترسيمادرکرسی ھاقرارگرفته مثال زنده داک

 و مينا شھيد(ش شادي وطن سوء استفاده می کندروح ھردوۀسرسپرد نام دوشھيد از و می زندرا سالھاست که حرف اول 

که ديروزاين ھردوالف  غرب  ۀ باقی سمندربرادرخواندۀ داکتررنگين اسپنتا جاسوس شناخته شد.)شھيد احمد فيض داکتر

 ح کرديترتقبدزو پس اعمال کی را درخدمت امپرياليست بيشرم قراردارند دو امروزھر و چپ ووطن پرستی رامی زدند

شکرونمک مخلوط شده دراين جای شک نيست که يکتعدادوطن . گويدياخداوصاحب خانه ھم ميگويد ياخدا دزدھم می

ثورواعمال جاسوسان  )٩و٨(داختندرھبران ھردوحادثه شوم به راه اندرخيابانھا ثورسروصدارا٩و٨پرستان به خاطر

  آشکاروپشت پرده راتقبح کردند

استفاده ازدين ومذھب صورت ءش را نديده به نام سنگسارزنده يادشھيدفرخنده باسوازجنايت شرم آوری که تاريخ نذير

فغانستان ازبی کفايتی پوليس ومداخله دين که مامليت ھای ا به لرزه درآورد عوض اينرا جھان  که گرفت نه تنھا ما

درحديث ھای ساختگی خالصه کردند  دين را  و،نه ازقرآن و ومذھب پرستان کودن که نه ازخداخبرھستندونه ازپيغمبر

سنگسارپندميگرفتيم ماپندنگرفتيم اين جنايت حتی دروجوددولت ھای دينی  که ازجنايت بی سابقه به نام ولی عوض اين

 درآوردچنانکه بعدازاين حادثه آخوندھای مذھبی ايران که سالھا حرف اول سنگسارمی زدندمتوجه شدندکه ومذھبی لرزه

پوليس نبايددريک جامعه مذھبی درجنايت ھای مذھبی خاموش ودست به االشه دربرابرجنايت کاران تحت چترمذھب 

  ودين خاموش بنشينند

ارقتل زنده يادفرخندمتوجه شدکه سکوت پوليس به خاطردين  جنايت بۀيس جمھورايران بعدازحادثئآخوند روحانی ر

ليس وپ"ليس گفته است وحسن روحانی،رئيس جمھورايران درجمع فرماندھان ارشد پ(ومذھب جنايت بی سابقه آفريد
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 فکری قرارگرفته ۀليس اجرای قانون است واگرغيراز اين باشد، درمخمصو پۀموظف به اجرای اسالم نيست بلکه وظيف

  )رانيزگرفتار خواھيم ساختومردم 

تازی ه  يک،نمی دانم درد ھای سی وچندساله راچطورابرازنمايم ھنوزمليتھای گوسفندی افغانستان بارخودخواھی

 خودآگاھانه ياغيرآگاھانه وياتحت يک فشارحمل ميکنندچه وقت اين ۀبه شان  کننديحتقبآن که عوض را جاسوسان زورمند

 .ف مانندبيدارمی شوندھحاب کمليت ھای افغانستان ازخواب اص

رھبران مجاھدمزدورسرسپرده )پرچم وخلق(حزب دموکراتيک خلق   ھای داوودواطرافيان داوود،یرذالت ھاوخودخواھ

که  طالب مزدوربيگانگان چپ طالبان نماعامل اصلی اين نابسامانی درسی وچندساله درافغانستان شدند آی اس آی ،

انترکانتينتل گرفتنددريک شعرطويل نوشت چراغم ميخوری  که انگليس ھاقراردادسرانجام به گفته سيديوسف عثمان 

 چپ طالبان نما سبب /آيد ھمان دشمن قديم مامی/جناب انگليس باميلمه پال اش به ماگندم زامريکا می آيد/آغامی می آيد

  گرديد )کری(توسط)عغ(شدوسبب دومزدورسرسپرده غنی وعبدهللا )حامد کرزی(جا شدن مھره ناشناخته مثله جاب

 امريکا  ع وغ درقراردادامنيتی باۀمی گيردماوشماديديم عجل ش به دوبادارانشنيده بوديم نوکرنووسرسپرده آھورابه نفع 

من درھمان وقت گفته بودم وبارھا نوشتم که اين قرارداد  ا ء رسيدضھمدستی پارلمان نابکاربدون عواقب آن به ام با و

 د امريکااست نبايۀدن به ھدف ھای طويل المدت درمنطقيسناموس افغانستان نيست بلکه ر و برای صلح ودفاع ازجان 

را مادست سياسی خودرا زيرسنگ توسعه طلبان استعمارنوين قراردھيم وتاھنگ خرقيامت رنج وزجراين قرارداد

  .بکشيم

ھدمزدورسرسپرده آی اس رھبران مجا)پرچم وخلق(حزب دموکراتيک خلق  آری رذالت ھای داوودواطرافيان داوود،

مله طالبان درتمام واليت حخاطررسيدن به ھدف سالھا فريب پاکستان خوردندکه سبب ه طالب مزدوربيگانگان ب آی ،

بيگانگان به سرگردگی گلب ه شمول حزب مزدوروسرسپرده  مزدورومفت خورجاسوس بهگرو٩افغانستان امروزشده و

  مله وکشتارمليت ھای بی دفاع افغانستان زده اندومی زنندحدست به  ويل می شوندمالدين حکمتيارکه ازطرف بيگانگان ت

 و کشند آتش وخاکسترھرروزفريادنجات می امنيتی غرب وامريکا که امروزمملکت ومردم درخون ، آن قراداد شد کجا

 ۀھرکس داير  ؟ويااين مملکت بی صاحب است کشد؟ دوش میه وليت اين ناعاقبت انديشی ھاراکی امروزوفردابؤمس

  خواند  وبيت جانانگکم رامی خودمی زند

می سازدوخاينين بدانندکه اين سرزمين امروزجنگ م وخودراآرا ميکنده به گفتۀ پيتونشينان وطن ماھرکی می آيدتيله خود

 ۀتجربه نمی کندازپنجھزارسال به اين طرف موردتھاجم بيگانگان وجاسوسان داخلی وخارجی قرارگرفته وھمرا 

ی افغانستان درطول ه ئوغيرقبيلی ه ئيلي جای افسوس است که زمامداران قب.جمين ياکشته شده وياسرافگنده برگشتهمھا

ازبک  تاريخ ازسرنوشت شاه شجاع درانی پندنگرفتند که دربرابرجاسوسان ووطن فروشان وبيگانگان نه به نام  افغان،

ی دربرابردشمنان وجاسوسان داخلی وخارجی ئوطن به تنھاھزاره وغيروغيره برای نجات  تاجک ،  ،ه ئیپش ترک ، ،

 زيرچترانسان وانسانيت دفاع مقدس رابه راه انداخته اندوسرزمين ،وازوطن وناموس خودنه زيرچترمليت جنگيده اند

 درکابل نمايندگی ازدفاع مقدس اين مليت ھای با گورستان گوره ھا به گورستان اجنبی تبديل کرده اندرا افغانستان 

  خاينين يک باربه قبرستان گوره ھاسربزنند شھامت افغانستان می کند

 جھان می رزمندوخون مظلومان بی ۀنام اين وآن درھرگوشه طالب ب داعش ، ر،که ھرروزبه نام القاعد، جھادالنص اين

ھمه ،  برند جھان، زن ودخترمردم به نام غنيمت جنگی میۀدفاع رامی ريزندسرمايه مادی ومعنوی انسان رادرھرگوش

عرب ارتجاعی  ًامپرياليست شرق وغرب خصوصای می دانندمقصرجنايت شرم آوربه نام دين ومذھب اين گروپ ھا

مرتجعان چلتاروکون لچ وآی اس آی پيراھن وتنبان باريش کثافت باواستک چرکين زيرنام دين ومذھب خورجين 

جاسوسان داخلی ياستون ششم که فرق (باماران آستينُجنايتکاران راباسالح وپول پرمی سازنددروطن ما اين مارھارا
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 نفوذ اقتدار جاسوسان ستون پنجم مخفی دردولت سر )ستون ششم وستون پنجم چندسال قبل دريک مقاله تشريح کرده ام

وجاسوسان ستون ششم ھرفردمليت ھای افغانستان می شناسندکه باچشم سفيدی آشکاردردرون دولت به دشمنان  کنند می

 و کشتار در ين دارندئدست درقاچاق پول وھيرو  اختطاف ھستندایرھبرمافي ی می نمايند،ئزورگو می کنند،جاسوسی 

م دست دارندودرلباس دين ومذھب عمل ميکنندستون پنجم تنھاجاسوسان مخفی دردولت بوده صفات ستون سوسايت ب

به مشوره رھبران مجاھدبه حميدگل خاين  راششم راندارندبھترين مثال ستون ششم شورای نظارھست که تمام اسنادخاد 

د داوو شکست کمردولت ظاھررا يس آی اس آی تسليم نمودبااين کارنه تنھاکمرحزب دموکراتيک خلق وروس ئر

   ساخت ءافشا و شگستاند

 کتردا کام حفيظ هللا امين وستون  فقرات خاد تره کی ،ی اکسا مصونيت ملی داوود، احواالت زمان شاه ،ط مه ضبااد خاد

پوليس، اردو،  که ازبين بردنددرحالیرا  وطن ۀشگستنداردو وپوليس کارکشت نجيبا راآگاھانه به نفع باداران خود

  ستون جاسوسی يک مملکت ميشکندۀدستگاه  جاسوسی يک دولت ستون فقرات دولت ھامی باشدھرگاه يک فقر

   می سازدهستونھای قبلی وبعدی رابه خطرمواج

ستان درجنايت درحق  مردم افغانستان عامل مادررادارد درحاليکه عامل مادردرعقب جنايت ھای  به ظاھردولت پاک

ون ھادالربرای کشتاروويرانی وطن ماازجيب خودماخرچ ميکنندومردم خوش باورومتدين يوساالنه ميل پاکستان قراردارد

لچان  دردامن کون را ل ھای وطنداران مامابه نام رکن پنج مسلمانی دردامن دشمنان افغانستان به نام فرايض  حج پو

عرب می ريزند وآن دالرھادوباره بالی جان مليت ھای افغانستان ازطريق دولت پاکستان می گرددودرجنگھای نيابی به 

ش به روس وبنيان گذاری دن سردارمحمدداووددردوران صدارتمصرف می رسدوسرچشمه اين نابسامانی ھاازمزدورش

  . استگرديده)کری(دولت وحدت ملی دست نشانده ھایحزب دموکراتيک خلق تا

 مليت ھای ديرفھم  غبوده که به استفرا ثورعصارۀ معده سياسی سردارداوود ٧و ٨عبدهللا  غنی ، کرزی،  طالب ،

افغانستان تبديل شده اندحثيت سياسی ،مذھبی واجتماعی خودرا رروزبروزدربين مليت ھای افغانستان رھبران جاسوس 

  بران افغانستان ازدست ميدھندبه نام رھ

جنايتکاران داخلی درتالش اين ھستندکه بيشتردردامن جنايت کاران بين المللی قراربگيرندوسبب بدبختی ھای مليت ھای 

سران  ت افشای نام جنايت جاسوسان ،أيس حقوق بشرافغانستان باشدکسی جرئکه داکترسيما ر افغانستان شوندوتازمانی

 فرياد و دموکراتيک خلق راندارندومليت ھای مظلوم افغانستان درآتش تنوربی پرسانی  ميسوزندجھادی ، طالبی وحزب 

يس حقوق بشرافغانستان بداندکه ھمان طوريکه حمايه گران حزب ئداگترسيما ر وخاينين تماشاگرمی باشند ميکشند

وتفاله ساختندروزی  کردندرکون لچ ازصحنه سياست دو را طالب، وکرزی مزدوران خود مجاھد، دموکراتيک خلق ،

اين نه خيالست نه   نام جنايتکاران خودداری ميکندبه سرنوشت ديگرجاسوسان قرارميگيردیکه ازافشا را سيما داکتر

  محالست نه جنونست به تجربه ثابت شده 

 ومليت ھای افغانستان ازمجبوری ميگويند

  ادکنيدــکی بربه ش تابانوطن ويران ومردم   تاچه وقت خاک اين وطن به توبره بادکنيد

  کنيد ش زيادغم و دھد به صياد ش راقفس     چون چاره ندارندکه بيشترناله وفرياد کنند

  د کنيدرحق داريدکه اطاعت ازانگليس  ال     تاروزی برسدبگيرندانتقام خوازخر بی دم

  دکنيدشيد،باجنايت دل خودشاکمظلوم راب      ميتوانيدکه خاک وطن به توبره بربادکنيد 

  روزی رسددردادگاه خلق ازخودانتقادکنيد     باخبرباش سران طالب مجاھدپرچم وخلق

  شاعربی وزن وبيترازو
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 شادبمانيد توجه شمارا به ه ایکه لحظ رامکدرميکندبه خاطریه که تندی وتلخی نوشته باالکمی فکرخوانند خاطریه ب

حق نداردکه درقضاوت شمازبان کسی داردوآزاداست زيرمعطوف می سازم درقضاوت ھرخواننده عقل صدوزير نوشته 

  درازکندوبگويد درسرابروی فھم ادبی شما خال است

 اگرکمی وکاستی ازنگاه قوانين ادبی درشعرباال وديگرشعرھای من می بينيد اين روش ادبی من راکاروان شعرتورنتوبه 

ئيد شده أصددرصد به نام سبک ھستی ت!! نام سبک خاص بين سبک کھن ونوخوانده اندچون ازطرف يک مرجع ادبی

حاال دوستان ديگرازاين سبک  پيروی ميکنندباوجوديکه به قوانين کھن ونوادبی احترام دارم نزدماقوانين شعری 

 سبک شعری من  پيروی ميکننداز   وايرانی ب بودن شعرمطرح است شاعران افغان پيام شعروجالنيستآنقدرمطرح 

ھرحرفی که  ميگويد زرگ ادبی زبان فارسی درسرتاسردنيااست درشھرمازندگی ميکندوآقای رضا براھنی که استادب

 اززبان شمامی برآيد  شعراست سبک  ھستی ھم يک سبک جديدوبه خصوص خوداست به بادی چه کارداريدکش ببينيد

ردمان قانع زنده بادداکترصاحب رضابراھنی که درشھرمايک غنيمت است ودوام داربادمحفل کاروان شعرتورنتوکه م

شمارھروی دروازه که خواننده تعبيرغلط  شماره افراداست نه٣٩نفرزيادنمی شوندشماره ٣٩دورھم جمع شده انداز

  نکندوشاعران شھرماراازافرادسرچوک کابل حساب کنند

رسالم آفرين به من ھم بگويدکه من توانسته ام درشھرماسرھژدھارھای شعرسبک ھستی را قبوالنده ام ازگزندنقدسالم وغي

دگان اين قلم که واقيعت اين آگاھی رامی پذيرنديا يک طنزی وشوخی ادبی بابزرگان ندورقرارگرفته ام اختياربه خوان

  شاعران نووکھن شھرمامی پندارند

چرخانيد که به من وبه ن ًدورناف ادبی لطفاه ب دنقدکنيدخواھش من اين است که شعرمراي اگراين شعرباالراميخواھ

  ی دردسرخلق ميکندئون آريايی درافغانستان آقای ميرزاي به گفته برنامه سازتوانمند تلويزشمانخبگان شعر

د بھتراست سکوت کنيد ومانندسقراط جام ناگرمن جواب نقدشماراداده نتوانم نخبگان کاروان شعرتورنتوجواب ميدھ

  راط فيلسوف يونان بمانديدزنده بادسبک ھستی وبنوشيدتادرتاريخ نام شمامانندسقئزھرادبی راباالکنيدوبگو

ی ئپس گو تنھا خواھش من اين است  که چکش نقد به دست بگيريدوبرسرسبک ادبی ميخ قلم بکوبيد ازگوشکانی ،

ًوغيبت که روش نامردانه است وتبصره ھای شفاھی لطفا خودداری کنيدکه ديوارھاموش دارد وموش ھاگوش وھم به 

ونی است که ي يايکی ازخصيه ھای آقای جاللی برنامه سازطنزی تلويزيداين نوشته طنزاستئآقای جالل نورانی بگو

طنزرادرطوماردريوری ازکابل تامزارپيچيدوموردتشويق اميربلخ معلم عطامحمدخان مزاری بگويم استالفی بگويم 

 ۀشعلقرارنگرفت شايدکسی دردل خودبگويد به توبی عقل چه که جاللی موردتشويق سلطان مزارواقع شديانشد بروکاکا 

 ۀ توچندتکی شھرھستی که ازعقل خودباال حرف می زنی به گفته موالنا فالن ديدی ودب.بکنه بخوروپرده خوده خود

  توبه ) عغ(ش توبه ازدم خرش توبه ازدولت پشيمانی ازبدبترآيدکدورانديدی کجاکاری کندعاقل که باز

  

  

 

 

 


