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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
 نتريوی کانادااسيد موسی عثمان ھستی سردبيرماھنامۀ طنزی وانتقادی بينام درگولف ايالت 

  ٢٠١۵ جنوری ٢٢

  دستگيرپنجشيری از شرشر پيشاب احمدشاه مسعود ترسيده،

  !!مام پنجشيريان؟؟يا ت
  آنکه ادعای صداقت ميکرد بود غدار    درطول سياست ديدم چيزھای بسيار

  روباه ھا بــودنـد در جنگلھا بی وقار    جيک، جيک  شيران  ديدم  بار، بار

  شاعربی وزن وبی ترازو

ً شھر گولف ايالت آنتريو دتر نسبت به شھرھای  کانادا سر-دراين روزھا ھوا در کانادا سرد شده می رود، خصوصا

واقع شده، بيشتراز ديگر اقوام افغان ، اقوام ازبک و ) شمال(نارت  گناه شھرما نيست در. ھمجوار خود می باشد

  .ترکمن افغانستان  در اين منطقه بيشتر می باشند

افغانستان که در مناطق ازبک نشين و ترک نشين  اقوام ازبک و ترک گولف مردمان آرام و اکثرشان مرا به خاطری

موريت داشتم با تمام مشخصات زندگی گذشتۀ من از نزديک می شناسند و شھر گولف را افغانھای کانادا به نام پل أم

ی دبل ئدر پھلوی زمستان سرد، باد تند وخشک ھم دارد و در زمستان لباس سفيد مال. کنند گذرگاه کابل ياد می

  .بدخشان می بردکشيدۀ  را به  کوه ھای سر به فلک سراپای شھر را از برف پوشانيده که فکر افغانھا

 سال رسيده وھيچ وقت از اين سن پائين نيامده ام، توان رانندگی را ندارم، زيادتر درخانه می باشم، ٧٧سن من که به 

به مسجد ھم کمتر می روم، بزرگان می گفتند کشاورزان وطن ما از بيکاری در زمستان خصيه ھای خود را تول می 

  .دکنن

من که در کنج خانه ھستم زيادتربه کتابخانۀ شخصی بسترۀ تنبلی ھموار کرده ام و اطاق کتابخانه به حالت بی 

  .خاطر تنبلی من خسته شده انده سروسامانی مانند کتاب خانه ھای افغانستان منظم نيست و اوالدھا ھم ب

جو کنيد بايد سرگردان دنبال يک  و در کاھدان جستکه سوزن را  شما اگر خواسته باشيد که کتابی را پيدا کنيد، مثلی

  .کتاب بگرديد تا کتاب مورد نظرخود را پيدا کنيد، وقت زياد مرا ھم می گيرد

دستم افتاد که آنرا فراموش کرده بودم و در بين کتابھای ناخوانده ه  می خواستم کتابی را در کتابخانه پيدا کنم، کتابی ب

نوشته و پژوھش اکادميسن "مردم پنجشيرۀ تاريخ ، فرھنگ و مبارز"نام ه  کتاب باين. ھمبستر و ھمسر شده بود

 با تصوير يک درۀ سرسبز که از گريبان آن دره، دريای خروشان جاری است، ١٣٩٠دستگيرپنجشيری در زمستان 

 شده تکرار نوشته!) اکادميسن دستگيرپنجشيری( و در زيرعکس بازھم یدر پشت کتاب عکس دستگيرخان پنجشير
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شود، شعر ساده و روان است و  اين بيت زيبا ديده می! ودر زيرنام اکادميسن شعر پخته با درنظرداشت قوانين ادبی

  . من که با سواد کم خود معنی و مقصد شاعر را فھميده ام، بر ديگران قابل فھم و تفسير است. قابل تفسيرنيست

   منماز ديدن رنج آدمی سير  ازقريه ی قابضان پنجشيرمنم

  يار قلم  و کتاب و شمشير منم      آزده ام وغالم دنيا نشوم 

  )فروغ ھستی(

:  آدرس-انتشارات خيام : درپائين اين بيت يک تصويرکوچک است، شايد حلقۀ زنجير باشد، در زير حلقه نوشته شده

  ٠٧٠٨١٩٨۴۶٩: تماس- جوی شير

يک رتبه باالتر از نامزد اکادميسن محترم سيستانی که از نگاه علمی !) اکاميسن دستگيرپنجشيری(حاال به اجازۀ 

 می باشد، از پنجرۀ کتاب داخل خانۀ  کتاب با قلم نشترمانند خود می شوم و با اعصاب !!شخصيت تاريخی وطن ما

ً سرھدف می روم و ه آرام طنزگونه نه ب شکل توھين آميز، مانند دزد ناديده کاھدان نقد را شگاف نمی کنم، مستقيما

  »اعطای شما بر لقای شما «: را در توان قدرت و فھم خود بيطرفانه نقد قلم می کنم که اين معنی را داشته باشدکتاب 

کتاب مانند يک دريای خت  شده است که موج و فروغ ھستی اش مرده، ماھی کور مطلب در آن فراوان ديده می 

. به نقد می گيرم!) اکادميسن دستگيرپنجشيری( ه اجازۀ از اين دريای ِگل آلود به اجازۀ شما و برا شود، تنھا دو ماھی 

را  در يک نوشتۀ خود کودک !) اکادميسن دستگير پنجشيری(روزی آقای شيون طنز نويس چيره دست وطن ما، 

دوسال بزرگ !) اکادميسن دستگيرپنجشيری(شش ساله خوانده بود، مورد اعتراض ديگر طنزنويسان قرار گرفت که 

  . موران احصائيه در نوشتۀ طنزگونۀ خود نوشته بودأمانند ماز سن  اصلی اش 

من به نوشتۀ طنزنويس چيره دست وطن ما، زنده يادشيون که در سايتھا ديده نمی شود يا در سايت گمنام  مانند سايت 

ی تنگ مقدس به نام مستعار اگر قلم کش می کند، من نميدانم، ولی دلم به خاطر نبودن نوشته ھای طنزی اش خيل بز

ش مشکل نيست يا از محترم داکترصاحب سياه سنگ و يا از کاروانک شعر تورنتو احوال سالمتی او کردنشده، پيدا 

  .را می گيرم

اکادميسن دستگير (به شکل تاريخ شفاھی نوشته شده است، " مردم پنجشيرۀ تاريخ، فرھنگ و مبارز" کتاب 

 روباه مانند جست و خيز زياد قلمی زده و شکار را برشير بخشيده در نوشته آزاد بوده درجنگل قلم وکاغذ!) پنجشيری

پورھا و صدھا شکار ديگر را بر شير زمان ھو از کندن کلۀ گرگ آموخته، بدخشی ھا ، باعث ھا، حفيظ ھا، شا

  . بخشيده

يم امور تنھا می گو! نمی گويم بزدلی، وطنداری و محافظه کاری درنوشته کرده . اين مھارت را ھرکی ھم ندارد

  .کشور خويش خسروان دانند

کتاب دوعکس ملنگی دوپسرخود را به نشر رسانده  و منتھا از ) ١٣(در صفحۀ !) اکادميسن دستگيرپنجشيری(

ما را اذيت نکرده باشد، ! قھرمان ملی وطن) احمدشاه مسعود(که روح  قلمی کارگرفته و به خاطر اين! شرافت

 رای نظار و از احمدشاه مسعود نام نبرده، تنھا کاری که کرده يک بز را دراز شو!)) اکادميسن دستگيرپنجشيری((

ش از احمدشاه مسعود بوده و از بردن نام که مقصدبغل يکی از پسران خود داده که از نگاه طنزنويسی ثابت می کند 

مسعود بوده، احمدشاه !) اکادميسن دستگيرپنجشيری(داند که ھدف  او و شورای نظار خودداری کرده، خرھم می

ديده می !) اکادميسن دستگيرپنجشيری(چون بزشادگل به گفتۀ داکتر صاحب سياه سنگ در آغوش يکی از پسران 

نشان می دھد که اين ھردو برادر به !) اکادميسن دستگيرپنجشيری(شود و مقصد در بغل گرفتن بز در آغوش پسر

 که می دھد رفتن ھم اين معنی راگبغل  در را بز. دنددستور شورای نظار در زندان مسؤول قصابی دستگيرشدگان بو
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طارق پنجشيری که از جنايتکاران مشھور ارنوال څظر  تحت نه وداده شد ابی به آنھاصق ورط سا،رفتاری از گبعد

شورای نظار بود، تحت فرمان احمدشاه مسعود مخالفين و اسيران جنگی را به کشتارگاه می بردند و آنھا را مانند 

احمدجان سالخی می کردند، بدون اين دو معنی، در آغوش گرفتن بز در ايام زندانی بودن معنی چيز ديگری پھلون 

در آن زمان طوری معلوم می شود که لباس سالخی !) اکادميسن دستگيرپنجشيری(را نمی دھد و از لباس پسران 

که زندانی شورای نظار بودند جفا ھم در حق شان شده و  باالی اين دو  در اين جای شک نبوده در زمانی. برتن دارند

که مسلمان می شود و از  برادر زندانی جبراً نام مسلمانی از طرف شورای نظار گذاشته شده بود، مانند ھندوئی

  .کنند ی او را تبديل به نام مسلمانی میئطرف مسلمانان نام ھندو

از زندگی قھرمان ملی وطن ما، زنده ياد پھلوان !) يسن دستگيرپنجشيریاکادم(کتاب دست نويس ) ٩٨(درصفحۀ 

کتاب به نشرمی رساند و چند جملۀ گنگ و بی مفھوم در ) ٩٨(احمدجان  نام می برد و عکس او را در ھمين صفحۀ 

اريخ در آينده کند که نام زنده ياد پھلوان احمدجان درج ت قسمت زنده ياد پھلوان احمدجان می نويسد، قسمی نوشته می

  .نشود

کند و   خودداری می)شورای نظار و احمدشاه مسعود(از نام قاتلين پھلوان احمدجان !) اکادميسن دستگير پنجشيری(

که می خواھد درتاريخ نويسی از ! آفرين بر وجدان وشرافت اين مرد. دھد بازھم شھادت او را به قبيله نسبت می

ند، دست به بزدلی و مخفی گری می زند تا چھرۀ درخشان خورشيد تاريخ را ديگر تاريخ نويسان سکتاريستی پس نما

  .زرنگانه کلمۀ مرگ را جانشين کلمۀ شھيد نموده است. با دو انگشت پنھان کند

  .مرا به ياد تاريخ ھای شفاھی انداخت!) اکادميسن دستگيرپنجشيری( نوشته ھای 

حسين سبزی کار به سلطنت برسند، مانند داعش ھم دشمنان خود را گويند که  قبل ازاينکه حبيب هللا کلکانی و سيد می

زدند و ھم دشمنان آنھا در تالش بودند که اميرکلکانی و ھمسنگران آنھا را بکشند و سر بزنند، روزی  سر می

غال فروش که دو پسرچغل خان زشخصی نزد امير کلکانی و سيد حسين که در قريۀ دوالنۀ پروان در خانۀ چغل خان 

ه نام حسين و حسن از جملۀ رفقای نزديک اميرکلکانی و سيدحسين وزير جنگ  اميرکلکانی بودند، ھمين روز يک ب

  .نفر جاسوس بزدل نزد حبيب هللا و سيد حسين در خانۀ چغل  آمده گفت فالن رفيق شما فوت کرد

ی پاک ئر کنج دسترخوان موحبيب هللا سر دسترخوان نشسته بود، از اين خبر سخت ناراحت شد، دستان خود را د

  کرده گفت مريض بود؟

  .جاسوس گفت نخير

  گفت سکته کرده؟

  . جاسوس گفت نخير

  .حبيب هللا گفت تعريف کن

  . جاسوس گفت او کشته شده

فھمند جاسوس  از آنھا نام برده، دور اندخته مطلب خود را به اميرکلکان می ن که  ن جاسوس بيچاره از ترس قاتلي

  .اتلين خودداری می کردگفت و از نام ق

اميرکلکانی فھميد که اين شخص قاتلين را می شناسد ، ولی نام ازقاتلين نمی برد و از سر داستان کشته شدن بی خيال 

ش می خواھد دورانداخته بيان نگذرد و از گفتن داستان  شھادت مرد کشته شده به خاطر قاتلي و سرسری از بزدلی می

  .کند
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ه چنارعالقۀ غير، آن طرف خط ديورند زندگی کرده بود و به سياست انگريزی انگليسھا اميرکلکانی که در پار

که می دانی او کشته شده،  اگر نام نمی بريد من از تو می  آشنايی داشت گفت چرا از قاتلين نام نمی بريد، در حالی

  .پرسم مقتول توسط ننۀ من يا ننۀ تو کشته شده

ش کی ق  ترسيد، سرافگنده شد و به فکر اين شد که حبيب هللا می داند قاتل رفي جاسوس بی جواب ماند، از حبيب هللا

  .می باشد

 مانند آن جاسوس از ھر چيز خبر داشته و دارد،  از نام بردن قاتلين زنده ياد پھلوان یحاال که دستگير پنجشير

ن احمدجان را در کتاب بی سر و بی احمدجان و شورای نظار خودداری می کند، کنايه گويان داستان کشته شدن پھلوا

کند، پس به گفتۀ اميرکلکانی شايد توسط ننۀ اخوان و يا توسط ننۀ  دم خود نوشته می کند و از بردن  نام خودداری می

  .حزب دموکراتيک خلق کشته شده باشد

ر دشت سراب پنھان  اين نوع نوشته ھای گنگ و بزدالنه در اين کتاب مانند حباب دريا زياد است و خواننده را د

  .دھد تا خوانندگان بی سواد دنبال سراب بروند و از تشنگی از پا افتند کاری وعدۀ آب می

نوشتۀ کتاب مذکور را که توسط نويسندۀ کتاب در قسمت زنده ياد پھلوان احمد جان قھرمان واقعی ملی افغانستان 

وانندگان قضاوت کنند و ھم  پنجشيری بداند که مردم نوشته شده، بدون کم و کاست در  زير اين نوشته می آورم تا خ

شريف و مبارز پنجشير که زادۀ سياست و شجاعت ھستند، خر نيستند و ھم دوستان و ھمسنگران زنده ياد پھلوان 

احمد جان نه تنھا خر نيستند، بلکه ھمه چيز را می دانند و تاريخ روشن مبارزات و شھادت زنده ياد پھلوان احمدجان 

يری را که يکی از قھرمانان پُرافتخار تاريخ روشن افغانستان است، درج تاريخ شده، از ترس مؤرخين بزدل و پنجش

ش  نوشته اند تا در قسمت زنده ياد پھلوان احمدجان قھرمان ملی وارونه نويسی و پنھان  دوستاننويسنده ھای بزدل،

ش به دو انگشت اران و مانند دستگيرخان پنجشيری و يکاری نشود و نسلھای بعدی در چھار راه بيخبری قرار نگيرند

 .آفتاب را پنھان نکنند

  .در زير عکس ھای پسران،  دستگير پنجشير از ذکر کلمۀ نظار خودداری کرده است

 

  جيحون وعقاب کوھی دو فرزند اسير مؤلف در زندان شورای) ۴(تصوير شماره

 )استاز تذکر کلمۀ نظار نويسندۀ کتاب خودداری کرده ( 
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  از حيوان  صفتان انسان نما بـريـدم    آن وقت که وفای سگان را من ديدم

  ناچار شدم گــريبان قلـــم را  دريـدم     ديدم  تاريخ وطن را وارونه نمودند

  حجرالنسر

ن دستگيرپنجشيری درصفحۀ باال که از کتاب عکس برداری شده، از شجاعت و جوانمردی زنده ياد پھلوان احمد جا

کند که زنده ياد پھلوان احمدجان زمانی که من در کوھستان زندانی بودم اين مرد شجاع و وطن  به قدردانی ياد می

 جای اينه دوست کسی بود که از من احوال گيری کرد و جای زندانی شدن مرا به خانواده گفت و دستگير پنجشيری ب

رای نظار، احمدشاه  مسعود و قاتلين زنده ياد پھلوان که  به پاس لطف زنده ياد پھلوان احمدجان از جنايت شو

که نوشته نکرده و از جنايتکاران نام نبرده، خواسته است تا بر رخ  احمدجان مفصل می نوشت، با تأسف درحالی

  . تاريخ روشن زنده ياد پھلوان احمد جان پردۀ قلمی کش کند

، تاريخ روشن پھلوان احمد جان را با  غبار قلم پوشانيده اگر دستگيرخان پنجشيری از بزدلی ، يا از نگاه سکتارستی

آقای حميد خان محتاط مؤرخ مشھور وطن پرده از روی جنايت ھا و قاتلين زنده ياد پھلوان احمد جان جا دارد است، 

  . ادا گردد،در يک مقاله نقاب پاره کند تا دينی که در برابر وطن دارد

  شرط انصاف نباشد درغم، ساز و سرود کنيم      ن  دود کنيمتو پــرده نه برداری و ما با دشمنا

 ٢٠١۵ جنوری ١٩دوشنبه 

  

  :يادداشت

  :به خاطر نقد ارزشمندشان، بايد بنويسم» ھستی«با تشکر از ھمکار گرامی ما آقای 

  :در ارتباط با دستگير پنجشيری اين خاين و ميھنفروش معروف، ضرب المثل مشھور مردم کابل وقتی می گويند

چه کسی که به آب و خاک . صدق می کند» شتر را گفتند گردنت کج است، گفت کجايم راست است که گردنم باشد«

 مسألۀ ھمدستی در کشتن حفيظ هللا امين، - کشور، به مردم آزاده و دليرآن و حتا به رفقای حزبی اش خيانت بورزد

  .مت فرد ديگری را داشته باشد  از وی چه توقعی می توان داشت تا پاس خد-...طاھر بدخشی و 

 AA-AA ادارۀ پورتال


