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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوکاناداۀسيدموسی عثمان ھستی ناشرماھنام

  ٢٠١۵ مارچ ٢۵

  

  ونیي تلويزۀنقش پول وبازی ھای ماھران
  بصورت گردد مانند چلی ومال    د شما کاالـون اگرکنيـبجان ميم

  ام هللاـد شدن بنـی مرتادھد فتو    و بباطن بال ايازخان بظاھرمال

  حجرانسر

ن طلوع يو وزارت داخله درتلويزئیس جنائي خود با خانم سراج وجنرال ظاھررۀول فراترازخبردرمصاحبؤسياوش مس

ًداصال نبه طرف بی ثباتی بکشانرا اين اشخاص می توانندکه مملکت وفردا   بسيارمھم که قابل پرسش بودۀانجام داد نکت

 اساس تماس نگرفت وازجنرال ظاھر نپرسيد که باچشم سفيدی يک جاھل علم به نام اياز خان ۀآقای سياوش به اين نکت

ف استاد شھيد زنده يادفرخنده، فتوا دادکه حرکشته شدن درآستانۀ سال نو و در قسمت ) مالی مسجد وزيراکبرخان(

سال ھای قبل سياف داده   راا اين نوع فتو.ئيد است کابل ويران ومردم کابل از خورد وبزرگ قتل عام شوندأسياف قابل ت

بايد  مرتد خوانده بود وگفته بود کافر ورا ردم کابل و مشھرکفر را ن شرم تاريخی که شھرکابل به خاطر اي بود و

   .متمن مفتی نيس دمی گوي ی خودحاال فتوا می دھدطر ھمين شرم تاريخخاه شھرکابل به آتش وويرانی کشيده شودب

جنايت وخودسری را درجامعه به استفاده ازنام دين ومذھب دامن می زند اگر که ق کسی ي از نگاه جرم شناسی وتحق

 چنگال قانون ًدولت افغانستان واقعا راست می گويد وجلوی اين خودسری را بگيرنداين مال بايد ھرچه زوتردستگيروبه

خطرناک ترازاعمال کسانی است که مرتکب ) مالی مسجد وزيراکبرخان( اياز خان ۀوالنؤتبليغ غير مس سپرده می شد

   فرخنده شده اندۀجنايت درقتل مظلومان

 ۀ سياف دستۀوالنؤنگرفتند امروزآن سخنان مزخرف غيرمسرا  سياف ۀوالنؤديروز دولت ھا جلوحرف ھای غيرمس

   . استن دينی ومذھبی شدهاوی جنايت کاراستخوانی چاق

 به  مصاحبه می کشاند بايد از جريان معلومات داشته باشد ورا ول سؤم اشخاص وافراد که يک نفربه نام خبرنگار وقتی

کورگره ھارا بازکند واگريک خبرنگارنمی  ش بتوانداالتؤاالت ادبی ونرم که سؤمستنطق با حوصله مندی وبا س مانند

 ونمی داند جرم شناسی  چه کاری را بايد انجام داد نگاه روانشناسی و از يه ويا حادثه چطور رخ داده وکه قض داند
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 بزند ھيچ کس نيست که حرفھای کودن ی مقدسۀ نبايد دست به چنين وظيف،کاس اين حادثه ويا قضيه درجامعه چه بودهعان

 آن عکس المعل نشان نداده ۀوالنؤ غيرمسئیمزخرف گونشنيده باشد ودر برابررا شھرکابل به نام مالی وزيراگبرخان 

  باشد

  حسن چپ نزده آفتاب رابه ۀکتمان کرده  وبی دليل ھم خودرا به کوچ را ولی آقای سياوش نمی گويم که اين جرم مشھود

دوانگشت پنھان کرده مگراين سکوت درقسمت مالی وزير اگبرخان  يک گناه بزرگ نيست ؟ وخاموشی وچشم پوشی 

  ب عدلی نمی باشد ؟ي مگرقابل تعق،طرف خشونت دعوت کردهه برا  يک مال که آگاھانه مردم ۀوالنؤگفتارغير مساز 

من ھميشه مصاحبه ھای طلويزون طلوع را به دقت تماشا می کنم بعضی وقت ھا ديده می شود که خبرنگاران طلوع 

به مصاحبلکه  می کنند نه تنھا بيننده را  برخورد  ويا سر سریمؤدبانهوبرنامه سازان طلوع  با مصاحبه کنندگان غير

ون طلوع کسانی کارمی کنندکه يکه شنيده می شود درطلويز دين را ھم به خنده می اندازد طوریالھای شان خرمال نصر

  . دراين رسانه مقررشده اندهبه واسط

ه برنامه سازان طلوع حتی بعض شان گويند برادراين آقا ی سياوش وکيل مردم کابل درپارلمان است  وھم ميگويند ک می

ترين دالراز دون  زياي دراين پوست ھا کارمی کنند چون اين تلويزهواسط ه خبرنگاری رانخوانده اند بائيکورسھای ابتدا

 آقای ۀجا کنند به گفته ون طلوع جا بيد مردمان با نفوذ کوشش می کنند که اقارب خودرا درتلويزدست می آوره خارج ب

 يک تعداد به شمول من از پول ھای ،است) ant(ون ين طلوع وتلويزيوچھره ھای دايمی تلويزۀ رمان نويسنده که ازجمل

 مصاحبه با ۀبه بھان)ant(ون يون طلوع وتلويزيکنند واين سبب شده که برنامه سازان طلويز باد آوره استفاده می

موضوع  در که شنيده می شودازافراد واشخاصی که وارد ھم طوری جرم ھای مشھودرا کتمان کنند و، افراد و اشخاص

 ی ازطريق زير ميزئپول ھا)ant(وصاحب صالحيت نيستند به خاطر شھرت وشھرت طلبی به برنامه سازن طلوع و 

   .برنامه سازان اشخاص بی سواد وفاقد صالحيت  را تکراری به مصاحبه می طلبند می دھند

 ۀنه تنھا وظيف، افراد مغرض با گرفتن پول توسط برنامه سازان  به مصاحبه آورده شوند ،اگر چنين واقعيت ھا باشد

ون يوھم در تلويز ال می رودؤال می برندحيثيت خبروخبرنگاری ھم زير سؤمقدس خبرنگاری وبرنامه سازی را زير س

)ant( ن  بی سواد پول می گيردازھرکوچه  نخبگان به نام آقای ميرزی پلوخوراز متنفذيۀنام برنامه کابل برنامه سازی ب

 در و را می کشاند جنايت پيشه را به نام نخبگان جمع می کنند وبه پای مصاحبه آنھاو وپس کوچه  اين اشخاص مفتخور 

که از طرف دولت وجامعه به حاشيه کشيده شده اندمی خواھند که  ًخصوصا کسانی خانه ھای آنھا پھلو وچلو می خورد

 با اشخاص کودن ومفسدبه نام نخبه مصاحبه می کند تا باز جامعه را  ئی افتاده باشنداين آقای ميرزدوباره سر زبان ھا

معلوم می ) ant(ن يولويزتوع ول نخبگان وبرنامه سازی ھای طۀکه از برنام دريک دام خطرناک انداخته باشند وطوری

ا اين برنامه سازان متھم می کنند که درسی شود اشخاص وافراد تکراری را به مصاحبه می طلبند از يک طرف دولت ر

حمامچی  بينای مردم مانندخود و ون مردم افغانستان بيست وچند نفروزير پيدا نمی شود از طرف ديگر اين کورھای يميل

  آب ھای گنده را با خود حفظ کرده اند تا در روزمبادا ازآنھا استفاده کنند

 که به لطيفه وطنزعالقه دارند اين  برنامه ھای تکراری را می ببينند وھم يکتعداد به شوخی می گويند تنھا اشخاصی

ًومی خندند خصوصا با آوردن چھره ھای بدنام پارلمان به نام انجينر وداکترکه بسياری اين اشخاص مانند احمد شاه 

نجينرگلھای سبد امروز به نام داکتر وا مسعود وگلب الدين حکمتيارتصادفی روزی دريک فاکولته کله کشک کرده اند

زی سالھا اينھا مصاحبه کردند واز او نه پرسيدندکه تو به ھشتاد بلست  با خانم بارکًالون ھستند مثيمصاحبه ھای تلويز

واين درازی زبان حرف می زنی در قسمت شوھرخود که متھم به اختالص پولھای کابل بانگ است چه نظر داری 

د ازکجا کردی واشخاصی را که اينھا می آورندکه راجع به حکومت رس توقراردارپولھای سرشارکه امروز دردست

 شان از آنھا بپرسندکه آقا توکی بودی چه شدی ۀراجع به گذشت يک بار سسات دولتی حرف بزنندؤوسياست حکومت  وم
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د زبان برنامه ون پول وتحفه می دھني بينندگان تلويزۀاين معجزه يکبار ازکجا پيدا شدچون اينھا به برنامه سازان به گفت

ون مانندغش گاوھای پاميرنشان می دھند يکی يسازان راالل ساخته اندوبرنامه سازان پشه ھارا در نظر بينندگان تلويز

به مند ه عالق و که درداخل ھستند ونھای کابل نه تنھا ازکسانیياز خبرنگاران روزی به من گفت که برنامه سازان تلويز

از طريق اسکايپ ا ر درخارج ھستند پول بگيرند وآنھاکه که از کسانی  وشش می کنند حاال ک بلکهشھرت وکرسی ھستند

  . به مصاحبه بطلبند

  تا اين معلم است و اين مکتب حال طفالن خراب می بينم

   

  

  

 

 


