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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

  
   طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی آنتريوی کاناداۀول ماھنامؤسيدموسی عثمان ھستی مديرمس

  ٢٠١۶ مارچ ٢٩
  

  ترا طوفان دشمن موج من ساخته،من آب جاری عشق جھادم
١  

  
  تاج  سرصادق وبرخاينين يک سيخ است    کور و طنزمن درحقيقت يک  تاريخ است

  گربه دقت بخوانی جمله ھاچھارميخ است    ا می کنندھمن کاری ندارم مؤرخين چــه 

  وشاعربی وزن وبی تراز

 در  ما.می دھدمه ااد   دينی ومذھبی به نشرات خود،يدلوژيکای ه ئن تعبيض قومی نژادی منطقی بدوئسايت وزين آريا

 عاطفه، شرم، ،)روی درواسی(ی ھای ھمزبان مابه گفته ايران  سنتی به دنياآمديم درفرھنگ وکلچرماۀيک جامع

مااست درافغانستان ھمه  بسته حکم فرۀرفاقت ھای حزبی وغيرحزبی درجامعو خويشی ه، واسط شناخت، ارتباطات،

 مجاھد ولی درخارج ازافغانستان اعضای فراری حزب دموکراتيک خلق جناح پرچم وخلق، استفادمی کنند ازاين روشھا

 استفاده می کنند فروخته زيرنام قومی وزبانی از روشھای باال خود و طالب مزدور ھروين وسنگ فروش، قاچقبر

 عاشق وطن و و آنھائی را که واقعيت بين، بيترس گر،ء نوشته ھای مردمان افشادگان سايت ھارامجبورمی نمايندنوگردان

تا تاريخ  فيس بوک ھاشوند و درسايت ھا ومانع نشرنوشته ھا نوشته ھای نويسندگان رابه سانسوربکشندتا مردم ھستند

قول عتھديد، خواھش نام زور،که روش  اين دردانه ھای خاين درامان باشند تا جنايت شان ازچشم نسل آينده پنھان بماند

 پنھان بماند اگريکجا سانسور شود بالک سازی، مشکل است که واقعيت ھا يتر،وفيسبوک ت گوگل، درعصرانترنت،
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با وطن فروشان حزب دموکراتيک  فيس بوک ھا و دگان سايت ھانواگرگردان جای ديگر به نشرمی رسد درھزارھا

 را که خرگوش افتاده درچاه دنيا اين به اين می ماند پنھان نگھدارندرا ق مجاھدھمکاری می کنندکه حقاي طالب و خلق،

  .شقاب می بيندب يک ۀبه اندر

 ازفيس بوک خود يا سايت خود از يا و نشرنکنيدرا  فالن کس ۀدکه فالن نوشته يا نوشتنی که خواھش می کنانھم کس 

که  نمی دانند واين را مه دارداحمانه زيادبوده وادکه خالف حزب ورھبران مانوشته شده اين نوع خواھش ھای ا بکشيد

. قی نمی ماندباازنگاه وجدانی ی ول سايت چيزؤده ومسنبه گردان جای ديگرنشرمی شود دراين سايت اگرنشرنشد

  .سالھا رنج چنين کارغيراخالقی رامی کشد و ال می رودؤش زيرساستقالل وآزادی خودش وسايت

دربغل دارد اين عکس )کمپيوتر( دنيا سواراست لبتاب ۀترين دھکدردو در رخرخوددرتصويرباال می بينيد خرکاری س

ت وکمپيوترپنھان نمی ماند وعلم ي کوچک تبديل شده وھيچ چيزازنظرتيزبين انترن اینشان می دھد که دنيای ما به دھکده

 ۀھم تی درامان نيستندينازدست داده ازحمالت انتررا رازداری خود  ی رسيده که دستگاه ھای جاسوسی دنيائبه جا

تی يالدين رمزانترنوقفل ھای ف رسی دارندتافرادی که به علم کمپيوتردس توسط اشخاص و به روز اسرارجاسوسی روز

 درکه موی ويا حمله می کنند که ازکاربازبماند ھمه داروندارمخفی وغيرمخفی آن سايت شکنند دستگاه جاسوسی را می

   می شوددزديدهحمله قرارگرفت 

 خوب ۀيم نام تاريخی نيست واقعئمردم ھمان منطقه نام گذاری شده نگو ا کی می توانيم نام يک منطقه توسط چشم ديدم

شتارگاه چھل تن سنگر کمثال   بپرسيدک حتی ازاطفال کوچ ويابد دراين محل رخ نداده اگرسری به واليت پروان بزنيد

 است واگرپرسان کنيدکه چرااين منطقه را چھل تن سنگرمی گويندطفل ده ساله می گويد درفالن جا  درکجا موقعيت دارد

 ۀمتيدرک  بابه صفدربودۀل السراج نواسزب دموکراتيک خلق از ده باالی جبمردی درزمان حاکميت ح آن طفل می گويد

راتيک رھبران حزب دموک  واليتی بود، چھل انسان بيگناه را به دستورۀمتيول عدل ودفاع کؤواليتی واليت پروان مس

 واليتی چه ۀمتيمته مرکزی ازپس سرحالل کرد واگربگويد که رھبران حزب دموکراتيک خلق وکيخلق وبه دستورک

 ، واليتیۀمتيت رھبری کأت رھبری حزب دموکراتيک خلق وھيأنقشی دراين کشتارداشت طفل ده ساله می گويد ھي

بدون امکانات  بودند اميرعبدالرحمن خان با بی سوادی و  واليت ازاين جنايت آيا بيخبرۀ قومندان امني،يس خادئ ر،والی

 ۀ دوردست افغانستان چه می گذرد ودرولسوالی درواز بدخشان که دورترين نقطۀتکنالوژی می دانست که درکدام نقط

به مرکزبفرستيد را دستورمی داد که فالن شخص ند سرک ھم نداشت کدام اشخاص با روسھا ارتباط دار و افغانستان بود

می برداشت مگرحزب دموکراتيک خلق که  جاسوسی خود بلبل پرده از ارتباط و مانند که ازاو می پرسيدند وقتی

 کيلومتراز ۶٠ خود داشت نمی دانست که درمملکت آن ھم دريک واليتی  که را بر باالیتکنالوژی و سوپرپاورروس 

 ھزارتن واليت پروان که بعد از کشتاراين  دوصدتن وسه،يکصد تن.  مرکزی فاصله داشت چه می گذردۀمتيارگ وک

يکه  درزمان صمدی ، ابراھيم دھقان  سيد بصيرمعنوی ئی که از مردم گرفته بودند غيرجاھائمردم مظلوم قربانی ھا

ف خان که زمانی ؤوتا امروزمعلوم نيست که ميرعبدالحليم پسر ميرعبدالر  دفاع کشتارکردند وۀمتيبيگی وغيره ک

 ملک غالم مامای من پسرآقا گل خان تتمدره را ،شانزده نفر دريک شب تيرباران شدندو با دوصد  دشاروال پروان بو

 واليتی ، خاد ، قومندان واليت کی می ۀمتي درکجا دفن ھستند غيروالی ھای پروان ، منشی ک، نفرتيرباران کردند۴٩با

حزب دموکراتيک خلق وروس آنھارا   شدتيربان داند که اين قبرھای دسته جمعی درکجا است سه ھزار دريک روز

 مردم بی دفاع را اشرار ودرپای کوبی خود دستگيرخان پنجشيری درشھرچھاريکارمارش می کند ندددستگيرکرده بو

سراج که الل ب سرخ جۀدين گنده خشتک فرارکرده اقارب سه ھزار وابستگان آنھارا درپشتھکه مجا درحالی می خواند

 ۀمی کشتند مشت نمونرا ھزاران طفل وپير وجوان  ازھمان پشته قريه ھارا با توپ می بستند يگاه  روسھا بوداگاه وپجاي
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واگر  او ھم تير باران شد  سه ھزارنفری که تيرباران شدۀپسر صوفی پردل بايانی که سيزده سال داشت درجمل. خروار

يم جنرال بيگی که تو ئنظرنگيريم ونگو  نکنيم ومدءفشای که  درزمان حزب دموکراتيک  خلق رخ داده ائاين جنايت ھا

تو نمی دانستی مگرتو ملی   واليتی که دست به جنايت می زدۀمتيول عدل ودفاع کؤوالی واليت پروان بودی اين مس

ستانی اين ھاول کودتای حزب دموکراتيک خلق تا آخرين والی واليت پروان طارق کو بودی واز ديگر واليان از روز

زندان ھای مخفی داشت ودردوران تمام   می کشت ترورمی کرد.می زدرا  واليتی حرف اول ۀمتيل کل دفاع وعدوؤمس

 واليتی ۀمتيکل ول دفاع وعدؤ قومندان امنيه اين مس،س ھای خادئي واليتی والی ھای واليت پروان ورۀمتيمنشی ھای ک

جزه داشت که ازچشم قدرت عيا اين شخص م  و نبودهيکی واليتی ۀمتيول دفاع کؤکشتارمی کرد دستان شان با اين مس

انی حزب اسالمی جتنگ با يک بط تنگاا فعال است رووی ۀحاال ھم شبک مندان حزب دموکراتيک خلق پنھان می ماند

  حزب دموکرات خلق روابط تنگا تنگ داردۀدست و دارو بقيه پارلمان افغانستان  يس موجودئقاتل وقاچقبرخطرناک ور

کابل ی  کيلومتر۶٠آزاد به نشر رسانيدم   اين يک مثال ازيک واليتی است که در  را من در افغانستانوعکس ھرسه

 .چنگيز عصرحزب دموکراتيک خلق جنايت می کرد

ش گم است ودرکتاب خود دروغ  راستش دراگر نکتۀ راستی ھم در ميان بوده،وشته سرتاپا دروغ  جنرال بيگی کتابی ن

 واليتی ۀمتي واليتی پروان نوشته نمی کند ونمی نويسد که توسط خليل بايانی خادپروان کۀمتييک حرف از جنايت ک

توسط ھمين اعضای جذبی خودکه ستون پنج بودند را مخالفين خود .  شھربا احمدشاه مسعوددرتماس تنگا تنگ بودۀمتيوک

 ءدست نمی داشتند امروزچرا افشا د و می کردنءاين جنايت ھارا افشا اگر ديروز درواليت پروان کاپيسا  ترورمی کرد

می گذشت چه  جنايت شان را قياس کنيدکه درواليت پروان ، جنرال ديگروالی ھای واليتبه مانند ايننمی کند 

 اول حزبی ودولتی یت بدون ھمکاری رده ھاات درپروان وديگر والين دولتی وحزبی می دانست ھيچ جنايمنداتقدر

  ناممکن است 

 و مجاھدين کشتارمجاھدين زندان ھای شان رامثل چاه آھوی پنجشير کرتيک خلق بين خودشان و کشتاراعضای دمو

وطالب ويادرجنگھای کابل  مجاھد زمان حزب دموکراتيک خلق ، در زندان وکشتارگاه درواليت پروان وکاپيسا صدھا

 ديگر سينه ھای زنان يک، دندحتی برسريک ديگرميخ کوبي  تنبان کشی وبی آبروگی کردند،توسط مجاھدين که بين ھم

 ۀوجنايت ھای خودراصبغ به غنيمت بردند را اسالم زنھام ناه وب برچه بستند گھواره به تفنگ و در طفل ھارا، رابريدند

قانون يکھزارو چھارصدسال دوران سياه سنگ قوانين غيرانسانی رابه نام دين مذھب اسالم ، دينی ومسلمانی دادند

 نالوژی سرمليت ھای بيدفاغ وبيخبرکدرعصرعلم وت غيرانسانی ران يست وکمونست  ھرنوع قانوومسلمان وبنام سوسيال

ازبکستان ، ترکيه ، پاکستان روس ،  امريکا ، ايران ، چين ، انگليس ، غرب ، افغانستان به زورپول روس ، خود از

حکومت کرزی وغنی تطبيق  طالبزيرنام قانون سرمردم افغانستان دولت حزب دموکراتيک خلق ، مجاھد، و سعودی 

در  يت دوباره رادعوای حاکم )البطحزب دموکراتيک خلق ، مجاھد ، ( حيض پرخون ۀوھنوزھم اين سه لت کردند

 قومی ۀيک تجزي دررا تا گليم اين مملکت   قرارداردراعضای اين سه گروپ جنايتکاردرخدمت استعما افغانستان دارند

  .وزبانی بکلی جمع کنند

 درمملکت آب ازآب تکان نخورده تو گوئیبی خبرازجنايت ھای خود می اندازند را ايت کاران آن قدرخود  اين جن

ديگرافتاده اند که ھيچ خصومتی بين اين سه گروپ نبوده امروزھم رھبرجنايت کارھمان  وقسمی درآغوش رذالت يک

  طالب ھنوز،دموکراتيک خلق اعضای حزب ۀفروخت قومندان جھادی خود بی وجدان و تفنگ دار رھبراست ،

دشمنان  طالب اين سه قدرت کاذب وطن فروش زير چتر و که درحکومت مجاھد درحکومت افغانستان ھمان طوری

 ھم ضونقي حرفھای ضد و دستگيرخان پنجشيری درھررژيم حاتم بيگ ھستند ومانند نددمی زرا افغانستان حرف اول 
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 و  به نشرمی رسانند خودآشکارغ ھای و ودروغ  چيزھای وارونه ودررخک راستؤنام مه وھم ب نوشته می کنند خود

وھيچ کس نيست که ازاينھا   به نشرمی رسانند راحاتم بيگ ثانی می خواند ودرسايت ھا دروغ ھای خود را رھبران خود

 ھنوز و ودنددورتاريخی حجربيعنی بند قوانين بيشترازيکھزاروچندسال يپا او اگرمجاھد وطالب جنايت کرد، ال کندؤس

 تحقوق انسانی ومساوا چانتی انسانيت وحقوق بشر چيزی نداشتند وندارندشما که ازعدالت اجتماعی ، ھستند درھم 

يد کاری که کرديد چه است ئبگو؟  افغانستان زديدۀچه گلی برسر مليت ھای درخون کشيد وبرابری حرف می زديد

  بيروی سياسی ،ۀتارھای مخفی ثبت تاريخ  حاکميت گند کش،ويرانی قريه ھا  مگرقتل ، ترورھای مخالفين ،

ت تحت نظررھبری صورت ا اين جنايۀ ھم، مرکزی نشدهۀمتي ک،شورای انقالبی  مرکزی حزب ،ۀمتي کءنشاالدردارا

   ؟؟نگرفته

يس ئ مرکزی رۀمتي کءنشا عضوداراال، مرکزیۀمتيبيروی سياسی عضوک ال جزوی طورمثال ازيک عضوؤمن يک س

 ؟تو ملی بودیمگر ت تو که دراين پوست ھا بودی رخ می داد اقدرقدرت بودی اين ھمه جنايآندارای   تو.نمزون می ک

 دردوران قدرت دولتی وحزبی خود به مردم خودچه ؟روسھا بودی مزدوراستعار و تودست پاک حزب ودولت ورھبر

اعضای حزب دموکراتيک  گفته اکثر به .  که چشم از جنايات پنھان می کردیکاری بودی تو يک مرد سازش؟کردی

را شما حرف اول  و تمام بيروی سياسی مرجع باالترين قدرت حزبی ودولتی بيروی سياسی بود دستگيرخان و خلق تو

ت رھبری سھم بيشترنسبت به ديگرجنايت أمگرشمادرجنايت ھي، درحزب ودولت می زديد ھرکاره وچنگيززمان بوديد

  کاران نداشتيد؟ 

  ادامه دارد

 

 
 


