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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

  
 سيد موسی عثمان ھستی ناشروسردبيرماھنامۀ طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوکانادا

  ٢٠١۵ اپريل ٢٠

  

   آتشی پشت سرفالن خریۀپيش روی کور

 

  پ فکرکردودنبال خران چھارنعل دويدخوداس     نيدــ نشینفعش ديگروحي آن پيغمبری  که جز

  ت سرش وقت والدت صدای قاطرشنيدـازپش      پیـچون خواست  دروقت والدت بيند کره اس

  "ھاحی"

 و اينکه آگانه بوده ياغيرآگاھانه دراين شکی نيست که مردم ماخوش باور، ديروزمردم افغانستان به اين عقيده بودند

 با راھتظ و الدين بسته بودهوبازنجيرھای فبلکه روان دين ومذھب نه باريسمان نه دردم کاھافکری شان غيرآگا مھار

 محنوسش ۀاگراوباش وکودن ھم بوده باشدھمينکه چھر.  افغانستان ھرکی رابه مقصدمی رساندۀدين ومذھب درجامع

  . می کندچھره منحوس اوراناديده گرفته درنظرشان يوسف ديگری جلوه،  پاک مقدسات مردم ديده شودۀينئدرآ

سياست ھای  گرديد )حکومت وحدت ملی(نامه مراتی قاطری بعخوش باوری ھای مردم ماسبب حکومت مست

 تنھا جنرال صاحب اسماعيل خان که يک شخص نظامی و موش شان شدااستعماری ودست نشاندگان استمعارفر

ھميشه نی فکری   ومذھبی می بيندنژادی دينی ی ،ه ئمنطق زبانی ، فاق اندازی ،نجھادی است بقای خودرا درجنگ و

درغيرآن امکان   داردکه دولت مستعمراتی افغانستان بايد ازمجاھدين مشوره بگيردلهوگ جنگ می نوازد اش سرود

  .وسبب سقوط دولت مستعمراتی قاطری کابل گردد ريزندبدارد که مردم به خيابان ھا
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 وترس ازاين دارد سته درشانه داردکانه که تفنگ قنداغ شبيروبارشاين جنرال . ازاين نوده پيوندکن که شفتالوبگيرد

 که ديده می شوداسماعيل خان می ش می ترسدوھم جانب مقابل واين روزھاطورینشودھم خودش دانگی که تفنگ

  .درکفن سبزجھادی بپيچد درتابوت پيغمبرزمان محمود رابه دست خود خود خواھد

 را خود ی وبدنامی ھنوزئکه مجاھدين بعدازرسوا ھمين طوریغزنوی شخصی ادعای پيغمبری کرد درزمان محمود

ر پيغمبر اتا مفتی شھرفتوای مرتدبودن وسنگس کسی که ادعای پيغمری داشت اورانزدمحمودآوردند می نامند مجاھد

ودلقک راه حرام شکم سيرمی کرده امروزشايد ازآن راه کسب کارفريب  از شايد  محمود فھميد که اين مرد.رابدھد

و زندگی  به فالن جاببريد را  اين پيغمبر: محمودگفت استخودرا به ديوانگی ودجالی زده.دورمانده باشد بازی خود

 محمود بعد روز چند ی کردندئقسم يک شاه پذيرابه فرمان شاه خادمين درباراورابه . مھياسازيد شاھانه را به اين مرد

 گفت چه ! گفت بلی؟پرسيد که بتو دراين روزوحی آمده غزنوی ازاومحمود آوردند را او. بياوريدرا گفت پيغمبر

را  خود و يکه زندگی می کنی جای ديگر نروئوحی آمده گفت ديگروحی نيامده تنھا اين وحی آمده که ازھمين جا

 می ادعای پيغبری جھاد که ازمقام افتادی پيغمبرزمان محمود ھروقت  اسماعيل خان ھم مانند.درھمين جام محکم کن

 گويد ديگروحی نيامده تنھا می کند به اومھيا کردنداوازوحی بازی خودداری می را چيزمه که دوباره ھ وقتی کند

 صلح ۀکه روس استعمارگربودوامريکا آورند  بگو.ھمين وحی آمده که درخدمت حکومت مستعمراتی باش

  .ودموکراسی است جھاد دربرابراستعمارگران جايزنيست

 که تفنگساالران را می دھند دستور ھستند) حکومت قاطری (ۀکومت وحدت ملی که سازندازيکطرف باداران ح

وخشم مردم  اعتبارماراخش وخاش ساخته اند، آمده انده که مردم ازدست اينھا به ستو ديديگرمجال قدرت طلبی ندھ

 ديگرمجاھدين که وازطرف آنھارادرحاشيه برانيد اگرمحکمه نمی کنيدرا درحال فوران است ناقضين حقوق بشر

ضرب آن دولت مستعمراتی زيرفشاردوطرف قرارگرفته به خاطر. وارث تخت وتاج افغانستان می دانند را خود

  .عنوان نوشته ساخته ام را المثل طنزی مشھور

 دولت مستعمراتی قاطری درموقفی قرارداردکه نه پيش رفته می تواند . آتشی پشت سرفالن خریۀپيش روی کور

 دولت ۀدرنظرداشت مصلحت به تمام کابين با وپارلمان ھم به خاطر اين مشکالت مجبورشد تواند ه میونه پس رفت

. رامحکمه کنندما محکمه کرده که قبررا قبرخاين آنھا با اين استدالل که چه کسی  .ی موفق دادأمستعمراتی قاطری ر

ی پا زير ريد مامجبوربوديم که بچه راب ازسرپآ . چيزی گندم تربودوچيزی آسياب کندئيمميگو تاريخ پرسيد اگر فردا

ش  توبه ازدم خرشمی بينم ازبدبتر نه کباب وتا اين مکتب است اين مال حال طفالن خراب بگذاريم تانه سيخ  بسوزد

  توبه 

  فرق نداردبه پشم ھرکی در خشم است     ماکه رسوای جھانيم غم عالم پشم است

  

 

  

  


