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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 اپريل ٠۴
  

  ترا طوفان دشمن موج من ساخته،من آب جاری عشق جھادم
٣  

  
  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

ی که ازبی ترسی من سرچشمه گرفته ئقعيت گواقعيت بينی وواخاطر سياست کردن ووطن پرستی وانسان دوستی ووه ب

 پوليس مخفی کانادا از که پوليس ھالند از اين دولت ھا انکارکرده نمی تواند مثلیيک کنجه شده ام وھيچ شزندانی و

روشدم آنھا معلوماتی ه روب انی که باپوليس مخفی کانادامن زم درکانادا ثابت کند که وجود فزيکی مرا خواھش کرده بود

رخ بيکتاب زنده اززمان ؤحرف من باآنھاگفتم من يک م بدل چند و رد از بعد مرامورداحترام قراردادند که ازمن داشتند

 جھان به من ضرورت داشته باشم باپول شخصی ومصرف شخصی ۀگوشھر شاه تاامروزھستم ھرمقام دولتی در

بدون خود داری وبھانه حاضرھستم باوجدان سالم جواب بگويم ومانندعظيم بابک ايرانی و وداليل  چرا چون وخودبدون 

 اين وآن می چسپاند ديوار دررا صل افغانی نمابه خاطر جنايت خود ورھبران حزب دموکراتيک خلق که گل خشک الا

نی خميری به خودوبه رھبران بينی بريده وحزب بدنام بسازندتابيرا باقلم انسان ھای باوجدان وباشرف  ومی خواھد
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مستعاروفيس بوک وبالک وسايت ھای جعلی انسانھای شريف توھين وتحقيرمی ی نام ھا با و دموکراتيک خلق بسازد

خت است وتنبان سياسی   شان ازباالۀچون سرچشم نمی کردندرا وتھمت می بنندنداگرکمی وجدان می داشتنداين کار کنند

  .مانند لچ ازآب رذالت نمی ترسنده، شان کشيده شد

به دسترس من گذاشت من به را رذالت حزب دموکراتيک خلق  دان حزب دموکراتيک خلق که ھزاران سنيکی ازدوست

 اوبه من داده شده درنزد خوددارم وھمه حزب ۀکه توسط خانواد را يس خادئفتم من ياداشت ھای جالل رزمنده راوگ

تاج محمد خان بايانی از کوچه ترکان قريه  مرزا  خليل بايانی پسرۀخره خواھرزادصف دموکراتيک خلق به شمول عار

آقای عزيز   جالل رزمنده ،ۀحليم جان اخگرنوش پسررحيم خان بايانی شوھرھمشير خليل بايانی ، بايان واليت پروان ،

فاروق  دموکراتيک خلق ، شھری واليت پروان درزمان حاکميت حزب ۀمتييس کئر محمددادخان ،ی پسرکاکا پيشرو

 واليت پروان دروقت تسليمی پروان به مجاھدين، ۀمتيين خالق چھارکاری برادرنوراحمدمعلم منشی کئجپسرخو پاسدار

   .است واليتی واليت پروان می دانندکه ياداشت ھای جالل رزمنده به دسترس من قرارگرفته ۀمتيآصف جان نبردمنشی ک

 يس خاد بودئکه پسرموتروان ازگلدره است رء ش راکريم بھامرگ جالل زن بعد دانندکه نام بردم ھمه می  از کسانی

 دخترکاکای رزمنده هولی اوالد زن سابق جالل رزمنده که زن قبلی رزمند دست بياورده ب را اين اسناد بتواند گرفت تا

دست  در تا داری نگھداری کردندامانت  با را اين اسناد ازحزب دموکراتيک خلق به خاطرترورپدرشان نفرت دارند بود

که نام بردم پنج گيلومتر خانه ھای پدری ما  واز کسانی ومشت نمونه خروار وبه من سپردند  نيفتدءکريم بھا

  .حتی روی گيری دربين زن ومرد ما وجود نداشت درخوشی وغم يکديگر پدران ما يکجا بودند ازيکديگرفاصله ندارد

نجيب  داکتر  صديق برادرۀکه درخان احمدشاه مسعود  دموکراتيک خلق و،روس حزب مقدماتی تونل سالنگ بين ۀمسود

بی کارمند سفارت روس  جی  ويک خانم روسی عضوکاءخواھراحمدشامسعودعروس حکيم بای مزاری وثريابھا هللا و

 يده می شودده رسيده درياداشت ھای جالل رزمندء  روسھا ترتيب داده شد وتوسط مقامت به امضاۀدرکابل با مشور

ش  به اثراقرارخودءوھمه می دانندکه ثريابھا پنھان کند نمی تواند را نجيب هللا رذالت ھای زن خود داکتر وصديق برادر

وقت  به افغانستان برگشت ودرآخر سبدسر دومرتبه به خاطرجاسوسی درفرانسه والمان فرستاده شده ودوباره مثل گل 

 ۀجاسوسی دوطرف معرفی کند امريکا وبه سفارت ھای غرب و  پاکستان روان کندبه احمدشاه مسعود که اورا قبل ازاين

ل جب سرانجام منجربه قراردادء  ثريابھاۀکه ارتباط دوطرف نجيب هللا بود و احمدشاه مسعود ودولت کابل تحت نظرمسعود

برازخودنويسندگان وحاالجوانان بی خ گرديد احمدشاه مسعود  وکيل و،سراج توسط اعضای حزب دموکراتيک خلقال

تادروغ ھای  يکطرفه کنند به نفع اونقدرا  "رھادرباد"که کتاب  دن مجبورمی کنهواسط پول و با را وشعرای ياوه سرا

گران  من نقد کردم که موردعالقه پژوھشفکرم رفته تاقسمت پانزده وياشانزده کتاب رھادرباد شاخدارآن به کرسی نشيند

تا نقدمی کنم چون ارزش دارد که نقد شود را آن کتاب ، دوباره باقی ماند تم بھترشودمريض شدم اگرحال قرارگرفت بعد

  .نسل امروز وفردا دريک تاريکی تاريخی قرارنگيرند

 مجاھدين داخل کابل طرفين اسناد پيش ازداخل شدن، ل السراج بين وکيل وشورای نظاراين بودفقه ھای جبايکی ازمو

ی ئيک صحفه ازاسنادحزبی وجھادی را نماندندوتمام اسنادجنا. طرفين کردندرا جنايت که اين  حزبی وجھادی رامحوکنند

که قومندان ھای جھادی  یئوپولھا نشودءمحوکردند که ارتباطات شان افشارا ت رھبری خود أخود ورفيقان حزبی وھي

 سوس دوطرفه بودندوھم اعضای حزب دموکراتيک خلق که جا نگردندءگرفتندافشا ازدولت حزب دموکراتيک خلق می

دی که سبب محکمه اعضای رھبری واعضای حزب دموکراتيک سنجزوی ترين  وامروز جای پای باقی نماند ازآنھا

توسط وطن  وجودندارد شود کاران ديگری جنايتئ جناۀخلق وجھادی وقومندان ھای جھادی واسنادی که سبب محکم

 رھبران جھادی وقومندانھاوھم ۀسط احمدشاه مسعودبامشوری وتاريخی توئن ازبين برده شده تمام اسناد جنافروشا
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اسنادی که نزدحزب دموکراتيک خلق موجودبودتوسط روس ورھبران حزب دموکراتيک خلق واحمدشاه مسعود 

واين جريان مفصل  درحق مليت ھای افغانستان شد  احمدشاه مسعودازبين برده شدکه بزرگ ترين جفاۀوداردست

که با شاه رفت درھند دريک ھوتل بوديم واز دوران جوانی اش  من بعد از اينحداکترعبدالرداکترفضل احمد به نام 

وبا جريان شعله جاويد ھمکاری داشت   حبيبيه با غنی اتمردر ليسه حبيبيه درس می خواندۀکه درليس اززمانی

سخن سنج خوب بود مرد سياست مدارو ی نظارودوست نزديک من بودا مغز متفکرشورویاوراازنزديگ می شناختم 

که تمام راز واسرارشورای نظاروجمعيت قبل از  خاطریه  ب.ش گرامی بادروح دردالوری ھم بی ھمتای زمان خودبود

ی کابل کشتند ئ خادکرزی درميدان ھواۀفقاگری نکند اورا به موء افشارا احمدشاه مسعود وبعد مرگ احمد شاه مسعود 

  ن حکومت کرزی می باشد ی زماه ئ قتل ھای زنجيرۀاين ھم از جمل

حقوقدانان درالمان رئيس  شورای رھبری انجمن  خودکه عبدالواسع جان غفاری است ۀچنانچه يک نوشته ازدوست سابق

فته حشمت گی انقالبی حزب دموکراتيک خلق به درڅانوالوظيفه افتخاری داردودرزمان قدرت حزب دموکراتيک خلق 

 درآخرعمر و استاد خليلی وپسرخاله سکه من بود روان شاد ی هللا پسرصفنوالی انقالبی خسربره راڅيس ئکيانی ر

 افغانھا مقيم تورنتوکارمی ۀندګی کرده بودواورايک شارلتان به نام انجينرطاھری که دراتحايھ درخواست پناادرکاناد

به ميدان تورنتو آمده بود وبه  کيوبا از نده شوداوھی کرده بودکه به کاناداپنائحشمت رابه اساس شناخت قبلی رھنما کرد

  خانه طاھری چندروزی مخفی بود

درتبانی با  بخورد را اوی که پولھا خاطریه ی داشت اورانزد انجينرطاھری مانده بودطاھری بئ دوصد ھزاردالرامريکا

وقت  صندق ببرک کارمل درۀ ش يعقوب نمايندسان خاددرراديوکابل کاتب بودوپدرنصيرخالد که زمانی ازجاسو

بعد ازرفتن   پدروطن يقعوب حرف اول می زد وۀانتخابات شورا درزمان شاه بود درزمان قدرت ببرک کارمل درجھب

به حال فالکت وشرمندگی زندگی  حاالدرتورنتوی کانادا نده شدھپنا ببرک ازترس نجيب به پاکستان رفت وبعد به کانادا

انی يطاھری يک مقدارپول حشمت ک. عت نشرات می کردو درتورنتوداشت يکساييک راد اين نصيرخالد شرم آوردارد

ساختند که ازگذشته  مجبور را او و کشيدند راديو نام حشمت کيانی را در دست يکی کردند و دھر داد خالد رابه نصير

 رااين ویوپولھای  کانادا کرد  خاطرسابقه اش مجبوربه خارج شدن از بهپوليس کانادا وحشمت را ندامت کند خود

که  که توسط پوليس کشيده شودبه ھالندرفت وبه مرض سرطان فوت کردقبل ازاين اوازکانادا قبل ازاين. نددخوردونفر

روابط داشت وشبی که به ھالند می رفت   من بودۀ پسرخالۀبرودازترس مردم تنھا با من به خاطرخويشی که خسربر

    درامريکا زندگی می کنندازخانه من رفت فعالخواھراش عروس استادخليلی وخانم پسران صفی هللا

ی خواندم آن نوشته قسمی نوشته شده بودکه درزمان قدرت حزب ئ واسع جان غفاری رادرسايت آرياۀکه نوشت وقتی

 طالب وحکومت داوود صورت گرفته در و دموکراتيک خلق آب ازآب تکان نخورده ھرجنايتی که شده توسط مجاھد

 ندنپرچمی است که حرف اول می ز ی ھمين خلقی وئوحکومت فعلی امريکاطالب  مجاھد، که درحکومت داوود، حالی

ديگراعضای   می شوندبه کابل زير چترءخاطر جنايت شان افشاه وقتيکه درغرب ب وامروزھم می زنند ديروزمی زدند

  ی زندگی می کنندلحزب دموکراتيک خلق می روندبه زندگی دورازچشم پوليس بين المل

څارنوالی انقالبی  من بودپرده برداشت او گفت من زمانی که درۀکه درخان یئکيانی درروزھاازيک جنايتی که حشمت 

دگروال اميرمحمدخان  پسر يس بودم تمام اعضای څارنوالی انقالبی سرميزنان چاشت نشسته بوديم از زبان بشيرئر

کولته بشير درڅارنوالی  فاۀھمصنف دور چھاريکاری که عضو څارنوالی انقالبی توسط ھمين واسع غفاری وديگر

 ،فاطمه اخترھراتی  اعضای شورای انقالبی به شمول واسع جان غفاری وۀانقالبی مقررشده بود درپيش روی ھم

من به دستگاه جاسوسی دولت حزب دموکراتيک را هللا   سيد امانۀ بشيرگفت که خان،اعضای څارنوالی انقالبیاز ھردو
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 وزارت داخله ی آن زمان کردم اودر زير زمينی ھاۀيدم تسليم وزارت داخلخلق نشان دادم واز خانه اش اورامن کش

  زندانی بود وازھمانجا اورا برديم تير باران کرديم 

 ديده بودم با سيد امان هللا وی م را با ي زنده ياد سيدامان هللا پسرکاکاھمصنفاناز  سيد امان هللا پسر کاکای من بود دياه زند

می آمدند ومھمان سيدامان هللا می شدندبشيرباافتخارجريان بردن وکشتن سيدامان هللا پسرکاکای درتابستانھا به پروان 

بشير با سيد اشرف کاکای من درقول اردوی قندھار صاحب  وپدر مراکه ھمصنفی شان درفاکولته بودوھردوازپروان بود

  ھای نزديگ بودندودردوران حربی ھم پدربشير وسيد اشرف کاکای من ھمصنف ورفيق  منصب بودند

 سيدامان هللا ۀگاه جاسوسی حزب دموکراتيک خلق داخل خانت دسۀ بشيرمشھوربه سگ غنی زنبورشب بادارودست

  وی روزازعروسی٢٠پسرکاکای من که ھمصنفی بشيرسگ غنی زنبوروعبدالواسع جان غفاری وفاطمه اختربود 

 تيرباران تحصيل ۀطرخصومت ھا وجنجال ھای دورندواورا به خاتسپری شده بود اورا بردندوبدون جرم وگناه کش

  ی دفن کردند ئ را درجاوی ۀومرد

يد کردوعبدالواسع غفاری ويک نفربه نام علی که در څارنوالی ئيانی را روزی به من گفت وتافاطمه اخترھم حرفھای ک

 ا زندگی می کندخبردارندخود کارمی کردندازاين جريان به شمول فاطمه اخترکه درکانادھای انقالبی با ديگرھمصنف 

امان هللا توسط  که درکجاسيد امان هللا بعد ازتيرباران توسط اين وطن فروشان دفن شده مگرقتل سيد وحتی می دانند

به سگ غنی  مشھور يک جانی راکه بشير چطور نيست وشما و اعضای حزب دموکراتيک خلق يک جنايت بزرگ نبود

څارنوالی انقالبی به راه  در ھزارن جنايت ديگرتوسط بشير و ومقررکرديد ی برديدڅارنوالی انقالب در باخود بود زنبور

می ت ند وازطرف جنايتکاران حزب دموکراتيک خلق حماي وروابط داردودرالمان زندگی می کفعال باشماارتباط يدانداخت

  شويد

 ۀمشت نمون به حيث ه می اندازدوود ودولت موجوداگردن مجاھد ، طالب، دلت درا به ت ااينکه واسع جان تمام جناي

احمدشاه مسعودمتحدشماکه درجوی روان . آن که دراوغش باشد شودی اين نوشته اين مثال آوردم تاسياه رو در خروار

وغرب ھمسايه ھای افغانستان امريکا روس پروبال  طوفان دستگاه جاسوسی شما و پھلون احمد جان توسط باد من و

وشورای نظاردريک بسترجنايت ورذالت به اساس  شما امروز وتا شد شما خبرھستيدبه يک موج کاذب تبديل  کشيد

  روابط سابق تان می خوابيد

 جنرال ،  جنرال بيگی،  جنرال وکيل کريم،جنرال عظيمی جنرال علومی ، جنراال آصف دالور،، مگرصمد ازھر

که  نبودند شما جبارقھرمان وغيره از ،ءريابھا ث، يانیک دستگيرپنجشيری ،وکيل ،ند؟  شمانبودۀدوستم وغيره ازدارودست

دم سگ سگ (وطن را يکبارديگردرخون کشيدند  ُری نظاربرانی بادنجان سياست وھمکاری  چيدندادسترخوان شو دور

  ترگرددد سگ به دريای افگانه بشوی چون که ترشد پلي)است کله سگ سگ است سرتاپای سگ سگ است 

 دواسع جان اميد است که آزرده نشويدی ت می دھئقلم شارلتانی برا با تان را خود و دولت ،  حزب ،،به کدام وجدان

ديگرچرنديات  برگرديد حزب خود و ين کنيدبه گذشته ھای خودئپا وسردرگريبان خود دقت بخوانيده ب اگراين نوشته را

 انقالبی څارنوال خترواگرشماازگذشته ھای خودندامت بکشيد مانندفاطمه ا درانترنت وسايت ھانوشته نمی کنيد

 ۀمتي نظامی  رابا جنايات کۀمحکم   انقالبی  وۀ  محکم،ارنوالی انقالبی نظامی څارنوالی انقالبی ،څ، شماجنايت خاد

 نمی دانيدکه اين چرنديات شما چرا شما ديداشت وجدان خود بنويس درنظر با  شھرۀمتي سازمان جوانان وک،تیيوال

 یاورابه صفت  يک آدم لچکه ًگفته پرچمی ھاوخلقی ھا خصوصا طرفداران نجيب هللا ه  ب.ماننددفاع بابک ايرانی است

ک می سازد وبه نام بال يتر،وت سايت ، فيس بوک ، صد وبه نام مستعار می شناسند که ازآب بی ابروگی نمی شرمد

آرامش کاذب را خود يسی ھابا چرندنو دوش دارده پرستاری اوالد معيوب خودھم ب او وگناه ھم ندارد مستعارمی نويسد
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 از زمين وآسمان گز می کند وھم پول مفت وکمکی ازسوسيال غرب می گيرد مانند لت ھای سلطان محمود می دھد

که نوشته ھای اوسر ھرکس که نوشته می کند بد نمی خورد اورا پرستاری اطفال سفليس زده اش خسته کرده با  درحالی

می نويسد وبا نوشته ھای بی پايه لذت  الف بودندخکراتيک خلق که با ببرک مسراين وآن واعضای ديگرحزب دمو چرند

وازآدم بی پرنسيب  ن ببرک نوشته می کند بگيردراطرفدا رک وبکه خالف برا خواھد دھن اين وآن  می برد می

که به   وقتی جلو اورا می گيرمھا سخت می گيرد احمق است تنھا من با شوخی بعضی وقتو بر اواگرکسی آزده می شود 

 است ازشوخی ھای ویدوش ه مريض ھای خانواده بی پول می گيرد وپرستار، يادم می آيد درسوسيال زندگی می کند

عمرھمين تيپ انسانھا را دراز داشته باشد که به يک تعداد اشخاص درانترنت وغربت غنيمت  خود پشيمان می شوم خدا
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