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 Political  سياسی

  
   طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی آنتريوی کاناداۀول ماھنامؤسيدموسی عثمان ھستی مديرمس

  ٢٠١۶ اپريل ٠٢
  

  ترا طوفان دشمن موج من ساخته،من آب جاری عشق جھادم
٢  

  
  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

  :به ادامۀ گذشته

ودرخصيه  خاين قلمدادمی کنيد را رھبران خود نجيب هللا را دست پاک خود ساختيد ببرک، امين، وز، تره کی ،امر

تجربه وبی  که حزب واعضای حزب اين رھبران کثافت بيکاره وبی دئيوميگو جاسوسی يکی ازممالک آنھارامی بنيد

دختران سازمان   ورھبران روس ساغربلند کردندنامشاور وبا به خاک وخون کشيدندھمه را روسھا  سواد ما با دستور

نه ورا با وجود کثافت وءثريا بھا و گان ساختندبيگان و ساقی محفل عيش ونوش خود جوانان وزنان سازمان زنان را

ًنويسی ھای خود واقعيت ھای تلخ حزب دموکراتيک خلق وخصوصا ازخاد وسازمان جوانان وسازمان زنان را درمقابل 

ناموس فروشان رھبری حزب  می گويند زندگی تلخ به ستوه آمده اند از اعضای حزب که امروز رقرارداد بی غباۀآيين

 ھويدا وآشکارھم است که در را قدرت مندان حزب به رذالت وبداخالقی کشاندند ما مادر دموکراتيک زن خواھر و

مدارن حزب دموکراتيک ماز وبگويند دبکشن فرياد که امروز درون سازمان ھای شما چه نبود که می گذشت حق دارند
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ول جنايت سازمان زنان ؤ مس.ومی زنند  حکمرانی شان دست چه جنايت زدنده وسلطدر زمان که  افغانستان می دانستند

 ھرانسان شريف دراين ۀی کشيده که ازپاچئ به جاوسازمان جوانان پنج طفل سفليس زده وفلج بابک عظيم است اورا

  .س بوک با نام ھای مستعارمی گيردسايت ودرآن سايت درفي

  : و يا نيايد، می نويسمکه خوش کس بيايد ی خوانديد اينئحفيظ هللا امريکارا شما حفيظ هللا امين 

 بياورند و ريوقتی که روس تصميم گرفت دررھبری افغانستان تغي در ھمان حفيظ هللا امين بود دربين شما بودی  اگرمرد

 زن ودختردرآن محفل اشتراک کرده بودند خاطر خودسری ونافرمانی روس جمع کنند چقدربه را گليم حفيظ هللا امين 

 دارالمان عليه حفيظ هللا امين به گفته ۀاعضای پرچم که ازترس حفيظ هللا امين مخفی شده بودند درحمل مورد تجاوز

جنسی به  تجاوز موردرا  سازمانی حزب دموکراتيک خلق ان ودختران زنۀھم خودشما اعضای پرچم سھم داشتيد

را وھمان کار داده شوند قرار جاوز تدربايد مو  که پيرو امين وتره کی بودندۀبه بھان خاطری که خلقی ھستند قرارداديد

روس که چندين مرتبه به زورروس   خلقی که موردتجاوزشما وحشيان وطن فروش مزدورۀ سالۀ طفل سيزد.ھم کرديد

 که بوتل درون فرج شان توسط اکسا ، کام ، یزايشگاه کابل می گفت من صدھا زن کودتا کرديد وداکترمعالج طفلک در

مان بعد ازخوردن سوب صورت گرفته بوددرطول  به حق دخترسيزده ساله درقصرداراالهک جنايتی زده شده بود خاد

 با رخون خلقی ھاآخ راعقده مندساخت وتا طبابت اين نوع جنايت وحشتناک نديده بودم واين نوع جنايت ھا خلقی ھا

راست شرف باخته به  حکومت نجيب هللا درمخالفت بايک ديگرقرارگرفتند دربين چندط تاسقو. پرچمی ھاجوش نخورد

  .نجيب هللا اين مرزبندی ھا تمام شد  نژادتقسيم شدندتا به کشته شدن داکتره و اساس زبان وقوم ومنطق

گويند احمدشاه مسعودکه توسط طالبان دست  می طئه کارمی گيرندازبی وجدانی از اين طو  شورای نظارۀ حاال دارودست

جمع کردنداحمدشاه مسعوداز داکترنجيب هللا را  خودشان وبادارشان ساخته شده بود گليم اين روباه مکاردرکابل ۀساخت

تيک خلق اين حرفھا به خاطری است که داکترنجيب هللا توسط مرتدين وخاينين حزب دموکرا خواھش کردکه با ما برو

ی کايل بی ئد ازراه فراردرنيم راه ميدان ھوال السراج يکجا شده بودنبعد ازمجلس بدنام تاريخی جب که با احمدشاه مسعود

. نده می شودھپنا ًاز ترس به ملل متحد که درحق او خيانت کرده بود مجبورا او رحمانه به زوروشکنجه دورداده شد و

اين واقعيتھا را که چه جفا درحق نجيب هللا  اگر وارونه سازندرا تاريخ  و ت بدھندئبرارا نداحمدشاه مسعودھحاال می خوا

ً افغانستان خصوصا یاذھان مليت ھا بعد ازآمدن مجاھدين وطالب رخ داده طرفدارن داکترنجيب هللا اگرشرافت دارند

  .ذھن نسل امروزوفردارا روشن کنند

  ھای بزرگ حرفھای اول امروز مقامدر ب مزدورتاريخ زده ھستندًواقعا رھبران حزب دموکراتيک خلق ، مجاھدوطال

ش شھزاده يومارا سر گ گاو سريک ديگرمی اندازند کتاب نوشته می کنند را وامروزبرف خود ندندرحکومت غنی می ز

  .می خوانند

 انقالبی اعضای ۀممحک  انقالبی،ۀڅارنوال ھای محکم څارنوال ھای نظامی، خبارت نظامی،تاس کام،خاد، نام اکسا،ه  ب

سربه نيست وبه نام تصفيه وعمليات ھای  و ترور را  ھزاران نفر،سازمان ھای اوليه،  شھرۀمتي اعضای ک، واليتیۀمتيک

پيش چشم تيزبين  دررا  مرکزی شاروال پروان نقشبند ۀمتيمثل عزيزچھارکاری عضو ک ی نيست ونابود کردنده ئمنطق

زندان  در  نقشبندۀبه خاطرآرام شدن خانواد را شمايک سال او مردم دستگيرشدتوسط  محل ترور در و مردم ترورکرد

 را از زندان که درزندان ھم با ناز او و بعد بدون محکمه څارنوالی انقالبی به محکمه انقالبی پشنھاد کرديد انداختيد

مگرآن وقت . رف اول زدپروان ح مرگش در آخر وتا دوباره حاتم بيگ پروان شد ونعمت زندگی می کرد رھاساختيد

نه گرتاريخ درآن شورای ورا انقالبی وشورای انقالبی که اعظم سيستانی وارونه نويس وۀڅارنوال انقالبی ومحکم

ويک حرف از جنايت  انقالبی حرف اول با ديگران نمی زد وامروزدرچرنديات خودحقايق تاريخی را پنھان می کند
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آغاز  هللا کلکانی نوشته می کنند شما درب خودفروخته سرحبيۀچند نويسند حزب دموکراتيک خلق نوشته نمی کند اين و

چم ، ازداکترکاظم که من از آقای سيستانی ازجنايات خلق وپر. ديجزه می خواھعچه م  ازيک آدم بيسواد٢٠

نايت د اين خانواده حرف اول می زدند چرا از جووندی نزديگ اززمان سردارھاشم خان تا حکومت داوابادربارخويش

 خود که رشتيا ازھزاران موی جنايت خوديک ۀ وجنايت خانودد مزدور وفروخته شده خود دربارحرف نمی زنيۀخانود

 نمی کنی تو سيد خليل ھاشميان چرا ازسيستانی خواھش ء کرده توچرا واقعيت ھا را افشاء افشاشدرکتابآن را موی 

ھاشميان  وارونه بسازد حتی اسناد تاريخی که درموزيم  پدر جاسوس تاريخی سيد محمود کنری جد و کرديد که جنايت و

. ت بدھدئپشاوراز زمان انگليس ھا باقی مانده با ھزارشارلتانی قلم اعظم سيستانی کوشش کردکه سيد محمودجاسوس برا

 ازروابط خواھرت با ،تو چرا خليل ھاشميان از شرافت کارنمی گيری ازجنايت برادرت درحزب دموکراتيک خلق

مليت ھای   جوان مردانه اعتراف نمی کنی و؟پرده برنمی داریپرچمی ات  ۀب دموکراتيک واز جنايت خواھرزادحز

 زده  یانسکردی که به دھن سيتر سياه می فرستی ومرا مجبودنام تاريخ نويس عقب نخوه توسط يک خاين برا افغانستان 

  :بگويم

ت حزب دموکراتيک خلق ازتو وھمرزمان توسر زده حاال يحاکم انسان ھستی اگرجنايتی که درزمان ، اگروجدان نداری

 حاال .را نشر کردهوی سند جاسوسی ، درکتاب خودکه استاد کاکړ د درحالیيت تاريخی می دھئبرارا چرا يک جاسوس 

 تو مردم ۀالت قلمی که درتاريخ نويسی توکردی وداری به کدام نوشتذتو واقعيت ھارا کتمان می کنی با اين نوع ر

ی اتی که درشوراخاطر جنايه می توانی خودرا ب مگر تو  اگرروزی پای حساب وتصفيه کشيده شود؟ احترام بگذارد

عبدهللا وھاشميان ازمليت ھای   چرا منحيث يک انسان تو سيد.ديت بدھئ شديد خودرا برات مرتکبانقالبی تو وھمرزمان

 ازنظر مليت ھای ؟دييرگ خودرا نمی ۀ خانۀچرا گوشدويا يشمند معذرت نمی خواھتافغانستان مانند پنجشيری وک

 تاريخ ومردم ۀاگرازمحاسب؟  مليت ھای افغانستان با قلم نمک پاشی می کنيدھایوبرزخم ديافغانستان چراپنھان نمی شو

  .حيث يک خاين می شناسند خودرا کناره کنيده  ازنظر مردم که شما را ب.نمی شرميد ازخدابترسيد

ھيچ وقت ازنظرگوش من  ھاشم پيکار نطق آتشين آن و  دست ھای کوتاه آن و پستعظيم گوھری قد سيددياه قاتل زند

 واليتی حزب دموکراتيک خلق بدون دستوربيروی سياسی ۀمتيگاه منشی ک نمی مانده از نظرمن دورنيست ھيچ دور

ه جنايت می زد اين حق ت نداشت اگردست بأ مرکزی وخاد دست به جنايت درواليات افغانستان نمی زد وجرۀمتيک

  . واليتی کاری نمی کردۀمتيقدرت مندان حزب دموکراتيک خلق به او می داد واگرنمی دادمنشی کرا جنايت 

حزب   حزب دموکراتيک خلق که رھبرئی وبی ابروءياد گوھری بعد ازافشاه تنھا يک اقدام جزوی درقسمت ترورزند

 قربانی جنايت  را سيدعظيم گوھری يکنفرحزبۀری وخانواددموکراتيک خلق به خاطر خاموش شدن ھمرزمان گوھ

ی خودشان منشی ئبه خاطررسوا ش ازآب برآمدبيروی سياسی چلوصاف شدء افشا ویختند وقتی که ترورھای خود سا

فرياد  وامروز ول شناختندؤوھری اورامسگبه خاطرپنھان ماندن ترورسيدعظيم  له دست شان شده بودآ واليتی که ۀمتيک

 واليتی ازدست رھبران حزب دموکراتيک خلق به آسمانھارسيده تمام شما به شمول ھمسنگران ۀمتي منشی کۀخانواد

 کدام بيروی سياسی ۀبه دسيس سياسی وی   بيروۀباعث وحفيظ دره می دانندکه اين سه نفربه دسيس موالنا طاھربدخشی ،

 ھمسنگران  ازی ظھورهللا ظھوری که زمان،زنده ياد طاھربدخشی وددريک مجلس ياد ب. توسط حفيظ هللا امين نابودشدند

 درآن محفل ياد بود د حزب دموکراتيک خلق شدنۀش وھمرزمان شان گوسفندان گردن بستطاھربدخشی بود بعد خود

وزيرآن وقت  سازمان اوليه از دفتر زنده ياد خاد و شاپور طاھربدخشی از قاتل اصلی طاھربدخشی که طاھربدخشی و

خاطر ه که کچ می شد گفت يک پيغامی ب دھن ظھور هللا ظھوری درحالی وکشتند بردند) دستگيرپنجشيری وزيرمعارف(

ن صادق زنده ياد اترس پيرو از يادبود طاھربدخشی از طرف دستگير پنجشيری دوست من ھم رسيده ولی از شرم و
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 ولی کسی را گفتند .او لعنت فرستادنده ری ھمه بپنجشي طاھربدخشی خوانده نتوانست ولی ھمين که گفت دوستم دستگير

  درکون تو درخت سبز کرده گفت چه فرق می کند زير سايه آن درخت می نشينم 

 حفيظ دره توسط ھم پيمان حزب ۀنمی دانيدکه خانواد ث افتخارمی کنيد حفيظ دره وباع،نام طاھربدخشیه شماکسانی که ب

 داده شدندل ين لوئکوه به پا  از و بسته شدند ھا سبد در وبعد زندانی شدند ھوچاه آ در مسعوده دموکراتيک خلق  احمدشا

  .تاھنوزدرگوش مردم پنجشيرطنين اندازاستۀ وی مالجليل پدرحفيظ دره وخانود فرياد

کسی که ازپاکستان وخارج  شمامجاھدين باتبانی دستگاه ھای جاسوسی دولت حزب دموکراتيک خلق که پروتوکل کرديد

حزب دموکراتيک خلق کند واگرکسی از اعضای  را زندانی وترور، ناراضی ھای شما ه وطن برمی گردددوباره ب

سامل اعضای  مثل محمود  راترورکنيدھاشمامجاھدين آن افغانستان فرارکرد از شد و حزب دموکراتيک خلق مرتد

دهللا خان عس  داماد،تون کابلتعليم وتربيه پوھن  حزب دموکراتيک خلق مديرفرھنگی وزارت خارجه واستادۀبرجست

 به ھمکاری آی اس ای توسط مجاھدين ترورکرديد اسالم آباد در کمات وزارت دفاع شاه وداوودايس محئصافی تگابی ر

 حزب دموکراتيک خلق زندانی کرديد که دوباره به وطن برگشته بودرا نفری  ھم حزب دموکراتيک خلق صداھا و

مرتبه عقد شده وازمليت  ھا صد طالب ومجاھد  جناحی بين حزب دموکراتيک خلق ،اين نوع قراردادھای وترورنموديد

 جنرال حميدگل د؟تنگ نداشتنروابط تنگا ب زوی وتنی وجنرال شورگال مگرگلب الدين با ؛ھای افغانستان قربانی گرفته

ت اين را أداديم  گلب الدين جرًاگرما قبال به اثرخواھش خودتنی وگلب الدين اورا اجازه فراربه پاکستان نمی  می گويد

سی کرده بوديم رًما قبال بررا  جوانب ۀداشت که باشھنوازتنی درتماس باشد وما بيخبر از اين روابط باشيم ھم

   رفتند ویقبال تيکوپترشھنواز تنی بدون ھراس  به يکی ازفردودگاه ھای پاکستان نشست وجنرال ھای پاکستانی به اسھل

 جان آقای کور نام مجاھد تاامروز درپاکستان زندگی می کننده ه مسعود با ديگرقاچقبران سنگ ب احمد شاۀ پدر وخانواد

 ۀبا خانود احمدشاه مسعود  نبود ودرپاکستان با پدرخود زندگی نمی کرد ،هدوطرفس احمدشاه مسعود مگرجاسو برادر

نرال دوستم وديگرجنرال ھای وطن  ج، وکيل وزيرخارجه، دستگير پنجشيریۀ دارودست،ويانیاک داکترنجيب هللا ،

 در  تنگ تنگ نداشتند وۀشمند با حزب وحدت رابطتک احمدشاه مسعود، با فروش وحزب فروش شما باگلب الدين و

زمان بد تر از به ويرانی را  کابل باھم دستی جنرالھای حزب دموکراتيک خلق شھرکابل ی درجنگ ھای تنظيم

 جنرال رفيع وديگرجنرال ھای وطن فروش با ،میيال آصف دالور جنرال عظجنرال بابه جان ، جنر؟ نددچنگيزنکشي

ه  ازمظلومان کابل قربانی نگرفتيد، ب؟به خاک وخون نکشيدندرا مردم کابل  دوستم ومجاھدين به شمول قھرمان جبار

ان که وجد  اعضای حزب دموکراتيک خلق ، اعضای مجاھدين گنده خشتک واعضای طالب مزدورنمی شرمندیخاطر

  ھنوزھم به جنايت خودافتخارمی کنند و دنندار

روس  که ريشه ھای حزب دموکراتيک خلق از مثلی حزب دموکراتيک خلق به وجودآمده بود طالب ھم که ازمجاھد،

   افغانستان ريشه درآب رذالت رساندی امريکا وھمسايه ھا، انگليس،وطالب ازآی اس آی پاکستان مجاھد ريشه گرفته بود

  خان پنجشيری مشھوربه څارنوال به دستوراحمدشاه مسعودوحزب دموکراتيک خلق، څارنوال انقالبی ووفؤعبدالر

  خسر  دستگيرپنجشيری، جان محمدۀفقاپھلوان ستاره سرخ وقھرمان پھلوانی به موش خود رديدگ انقالبی اعدام ۀمحکم

  دربين حزب دموکراتيک خلق ومجاھدکارکه ت حبيب اصغری وغيره کاسه ليسان جناي،ميردادپنجشيری ولی مسعود،

شان زخمی به کمک  ويکتعداد قتل رسيدنده ياد پھلوان احمدجان به  زندۀ طرفين خانوادۀفقابه مو حرف اول می زدند

رين با دادن پول وبدل کردن چھارده طالب ي پھلوان آقاش،به پاکستان رسيدند وطالب برادرپھلون احمدجان مردم پنجشير

 مگررھبری طالب مجاھد  طالب به اثرخواھش احمدشاه مسعود ترورنکردندۀمعاون وزارت داخل خاکسار،به واسط

  ؟رديدگاعدام نمحکمه و بدون زندانی ، وحزب دموکراتيک باپرتوکل ھای مخفی مليت ھای افغانستان ترور
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لند يان که ازتا پھلوان احمدجۀجان وپسرعم  پھلوان احمدۀانجنيرفاروق امين شوھرخواھرپھلون احمد جان خسربر

يکی  در و ی کابل دستگيرئميدان ھوا از به کابل آمد حزب دموکراتيک خلق با يک تبانی  بااحمدشاه مسعود )بنکاک(

 نمی داند که یوتا امروزکس برخان زندانی وبعد به قتل رسانديد ودرجای نامعلوم اورا دفن کردندکازخانه ھای وزيرا

   .ن درکجا استيقبرغالم فارق ام

گاه دودرھردا درھرجا را ثبوت حرفھای خود وليتؤه می کنم ومسائيکه من می کنم وداليلی که من ارئته ھانوش

 جنايات خودحزب دموکراتيک خلق  ددربين است اسنا پذيرم که باداليل وقراين ثابت کنم واگربگويم اسنادبحاضرھستم 

  .ومجاھد وشخص احمدشاه ودارودسته آن ازبين برد

شمامجبورکرديد که  را او. تحقيق اين وآن شد جوی اسناد و ول يک سايت درپی جستؤناليست ومسمون ژورأرازق م

 حزب دموکراتيک خلق شد وبا آنھا ھمکاری قلمی ۀ سرسپرد،زنداناز ی ئرھاز که بعد ا درحالی ترک بگويدرا وطن 

 آش قالچی ءدر باد ثريا بھا به کتاب رھاوناديده گرفتيد تامجبور شد که  آغاز کرد وپاس جاسوسی زندان اوراھم ندانستيد

ھم  بود نويسندگان شمای از مون که ازاعضای حزب اسالمی گلب الدين وعضوأق مزانام نقد  پخته کند ره  ب ایبی مزه

 ۀبعضی وقت سرخصي و  حاال درھند سفارت خانه به سفارت خانه می گردد.ھم ازگل دروی مانديد را ديدن شاه او از

 شاه ءاوباقلم ازثريابھا و پول روان کندوی به   احتياج شده که ماھانه ازامريکاءنوشته می کندوبه ثريابھادان مر نا شما

  .دخت سياست بسازد

از شما را اين رذالت  که از زندان برآمد روابط جنسی با اين وآن  قايم کرد  دراين جای شک نيست ونبوده زمانی

 که قتل دنتوانست ويا نخواستن انواده که قربانی جنسی گرفته بودآموخت سرانجام درزمان حکومت کرزی ازيک خ

ندارد درھند ی فھميد که ديگردربين مردم افغانستان جای پا واو خته تيزاب پاشيدندوی اين شرف بارناموسی رخ بدھد بر

  .باشھرت کاذب زندگی کند خواھد ومی زندگی می کند

 که شما و خاطریه ب کاران مثل جنايت مجاھدين وجودندارديگرجنايتی شما ودئمروز درافغانستان اسنادحزبی وجناچرا

غيرشما   دردفاترخود محوکرديد،قبل از رفتن داکترنجيب هللا دردفترملل متحد را ی وحزبی خودئجنا مجاھدين اسناد

م به ًحزب دموکراتيک حلق ومجاھدين خصوصا احمدشاه مسعودکی مرتکب اين جنايت عظيم ونابخشودنی شده وطالب ھ

ومجاھدين ھم باحزب وحدت تمام جنايتی که درکابل وواليت  قبل ازفرارنابود کردرا پيروی شما اسناد جنايت خود 

افغانستان صورت گرفته بودمحو کردند که به دست طالب نيفتد شما کم جنايت کرديد چرا يک ورق موجود از جنايت 

  ؟؟شما باقی نمانده

خارج فرارکردم ودورازوطن  در جھاد وغير مرغ گريزی ازميدان جھادمن بيش ازسی وشش سال شده که مانند

وامريکا زندگی کرده ام ا درکاناد  اصلی خودۀنام وشھرت مکمل بيش ازسی ويک سال شده با سالھاست زندگی می کنم و

 عدلی دگاه ومقامنھان نکرده ام وھرداونه درامريکا پ وھيچ چيزرا ازدولت ميزبان نه درپاکستان نه درھند ونه درکانادا

 پول شخصی خوددرآن مملکت حضورمی يابم حتی درافغانستان که دولت کانادا با، الی داشته باشدؤوغيرعدلی ازمن س

افغانستان نيامده حق رفتن نداری واگردادگاه ھای افغانستان مراکارداشته باشندحاضرم که درجای  مش دراگفته تاآر

می کنم که ازچھارده سالگی اززمان شاه تازمان آمدن حزب دموکراتيک خلق ال حضوريابم من ازاين انکارنؤپرسش وس

 درافغانستان ودرمھاجرت به ، درزمان حزب دموکراتيک خلق، درزمان داوود،سياست بوده درزمان شاه سروکارمن با

 بار ست که باراز شفاخانه بردندوزندانی کردندداستانی ا مرا ورھرھبران جھادی درال و لت احمدشاه مسعودااساس رذ

  .نوشته ام

  ادامه دارد
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