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 Political  سياسی

  
   طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی آنتريوی کاناداۀول ماھنامؤسيدموسی عثمان ھستی مديرمس

  ٢٠١۶ اپريل ١١
  

  ترا طوفان دشمن موج من ساخته،من آب جاری عشق جھادم
۴  

  
  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

واسع جان  اتھام مثل قبل به نام من ببندت چون مريض است يک حرف به جواب آن نوشته نمی کنم شما صد اگرً افرض

ی جنايت حزب حرو ازفشار را  خود ای ولحظهيداتھام به ديگران می بندو  ء افترا،نوشته ھای دروغ چرا مريض نيستيد

کنجه داديد بوتل درعقب شسانی را که شما زندانی کرديد داريد واين عذاب وجدانی سالھا باشما است انی م خوددورنگه

 تان اذيت می کند ۀ حاال شمارا کارکرد ھای گذشت.اوالد داشتو  زن ،يا اعدام کرديد  وء ثريا بھاۀش زديد به گفتوفرج

نشر ه بآنجا  اين جا و را بھتر است که عکسھای خود وھمکاران جنايت کار خود د به انسانيت ھم برگرديديونمی توان

   افغانستان نمک پاشی نکنيد ۀاب کشيدعذنرسانيد وبرزخمای ملت مظلوم و

ی مانند پنجشير اقرارکردن يک شھامت است چرا ندامت کردن و دل تان به مردم تان نسوخت امروزبسوزد اگرديرروز

اگربه   می کنيدبرزخم مليت ھای افغانستان نمک پاشی و وسرخرجھل سوارھستيد مند ازشھامت کارنمی گيريدتکش و
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خارج افغانستان دست داخل و دازسرکل مردم افغانستان دريبه ھرچه که عقيده دار ديروزآخرت عقيده ندار و خدا

  .امروزدرغرب  برداريد ديروزدرافغانستان بھترين زندگی داشتيد

ازجنايتکاران به نام می شويدداد می کنيدچرابازمرتکب جناحت مدافع قلمو دان حقوق را کدام روی خوده وھم درغرب ب

پيداکنم يکی ازشمابه نام يک که من حضورای خداکند درمحکمه  ديدروغ می نويس دادن ووکيل مدافع درسايت ھاحقوق

  .دان ووکيل مدافع حضورپيداکنيد آن وقت می دانيد که يک پتير چندنان می شودحقوق

سرزخم ھای شان نمک  کوچه بدل کنيد ی می بيندئدرجارا  من به شما اين است اگرمليت ھای افغانستان صيۀبھترين تو

وغيره به  اخگری ھا، ی ھائساما،  يکتعداد شعلۀ ھا.ب چپ وراست می اندازيداحز ا سرديگرراوھرچيز ديپاش ندھ

شما ازھرنوع  يکجا شدند درکشتارجنايت خودآنھاراشريک ساختيد شما اب  که ازاخگری ھابود رشمول باقی سمند

ی ھای ساکن ھالند بارزاق ئھمين ساما   جزامی ساختيد،ھم مثل جزامیرا وعناصرپاک  رگرفتيدپرتوکول ورذالت کا

دگی يکی از سايت ھای دوستداران داکترراتب نبرادرغفارجان حريف اعضای گردانجان پسرکاکا شکوربرادرجليل جان 

  سر مردانگی ودانش جليل جان مردم پروان افتخار می کندل رفيع يل برادرج،زاد

م روابط تنگا تنگ داشت ومردانه چًزاق خان قبال معلم بود ازايام جوانی با يکی ازجناح حزب دموکراتيک خلق پر ر

 پلچرخی بود يس خادئ آن  جناح بود کمترازچھل سال شده با اين خانواده تماس ندارم رزاق معاون سياسی ورۀسرسپرد

ًش که قبال ازسرسپردگان يم شما ساخت حتی گپ جذبی ھاه ورسچپ مبارزرادرزندن جذب کرد پيرورا ياد يک تعداد دز

  .ه شدچپ افغانستان بودند به جاسوسی  شماکشيد

 را دورخود جمع کرديد  سياسی  جذبی نداريد؟ تمام کثافت ھاۀ گروپ  ودارودست،شما مانندجزامی ھا ازکدام حزب

  .کشيدوی مليت ھای پا ک افغانستان  اين اشاخص خود فروخته را می ربر امروز

که دردرون زندان اورا جذب کرده بوديد يا   ساما بودۀازجوانان مبارز وسرسپردکه  مثال داکترصبورهللا سياه سنگ 

من خبر شدم چون درآن ايام من   سباوون شما اورا مقررکرديد وبعد ھاۀوقتی که از زندان برآمد درمجل نکرده بوديد

ًآن مجله اصال توسط خاد ساخته شده بود نويسندگان چيره دست  کرد دوستی به من ثابت ،درکانادا بودم وبا اسناد

  بعد دراجتماع رھا می نموديد  خ سياسی می کرديدھره ھای آنھارا ناجوانمردانه  مسچ می فرومی برديديدال تسلورادرگ

گاه روابط صبورهللا سياسنگ که از ن می زدرا  سباون حرف اول ۀمجل در  شما بودۀفريبا آتش که ازاعضای برجست

صبورسياه سنگ را فريبا آتش صادق جذب نمود که تا ، يد می کنم ونه ردئجنسی می گويند ضعيف است که نه من تا

ياد  سرمد معلم ساينس وشاعر چيره ه دال کثافت شما نجات نيافته بعد نيالب موج بعد از زمزمه شعر زندوامروزازگ

موج  ب موج يا صبوراله سياه سنگ بعد ازدکلمه شعرسرمديانيالرا شما اعدام کرديد  او دست از اعضای ساما بود

  وسياه سنگ به دام يکديگرافتادند

ھنوزھم با شما روابط تنگاتنگ دارد طورمثال با داکتربديع ! به شيری که صبورهللا سياه سنگ خورده آفرين بايد گفت 

ه صبورهللا سيا و مين ھابا ھم ھمکاری دارند  نيالب موج ھ، صادق،جيرد، جنرال ازھر،  جنرال عظيمی با فرشته آتش

فوری به روسی را  بيطر ف درکتابی که نوشت وطرفداران پرچم آن کتاب ۀب شمارا به نام نويسندسنگ بنيان گذارحز

 .ت دادئسنگ از زبان اين وآن براه بی شرمانه صبورهللا سيارا د وآن کتاب سردارداو در ه کردندزبانھا ترجم وديگر

ه سان خودبي مستعارنوۀوفيس بوک خود بادارودست جنرال قادرخلقی نوشت صبورسياه سنگ درنوشته ھا سرعظيمی که 

ش درفيس بوک شھزاده يسر گاو م گاو کرد قلمی سوار  جنرال عبدالقادر با چرندۀشان سر ف عظيمی را بيطرۀنام نويسند

ک ھا ھستند به نام مستعارمی بالو و بوک ھا  فيس،وطئه گر درسايت ھاتخوانده وشما می دانيد که اينھا يک گروپ 

وطئه گرھستند که تکه اينھا يک گروپ  سرکوب می کنند نويسنده ھا می دانندرا ومردم ونويسنده ھای افغانستان  نويسند
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 اين ،اخالق شان شدهء  حال اين رذالت ھا جز.از حزب دموکراتيک خلق به ميرث گرفته اندرا اين اخالق شوم 

ستفاده می کند وبه گاه ازاين روش غير انسانی ا ھم گاھءاھثريا ب صبورهللا سياسنگ است و ک وبان عظيم بمستعارنويسا

من بارھا گفته ام به مستعارنويس بی وجدان وبزدل  و ش وھمسنگران عليه اشخاص شريف می نويسندنام مستعارخود

 مستعارنويس بی ۀھم بزدل وبی نام باشد نوشتکدام سايت که او  دراين عصر دموکراسی وانترنت اگر.جواب نمی گويم

 تنبان سايت دبه نشر برسانرا  مستعارنويس ۀنشر کند من جواب نمی گويم اگرسايت سرشناس نوشترا وجدان 

م بارھا به من می گويند نبايد با يک گروپ ه اکردرا اين کار ھا با قلم وکاغذ می کشم چنانچه باررا دگان سايت نوگردان

م وکاغذ بزنی که تو تنھا ھستی من گفته ام من با اين مستعارنويسان بی وجدان نزنم تونزنی ميدان قلم وکاغذ بی وجدان قل

  .به اين بی وجدانان می ماند

محمود  که ازاحمد و يا از اين وآن پول می گيرند و  خاين دارندۀ غير انسانی با دارودستۀ که رابطیتاريخ نويسان

م تاکه ه ا گفت.ستاده اميد من در مقابل اين دوقماش بی وجدان مردانه واران بساز،قلم نه از روی اسناد  با،قھرمان تاريخ

دردھان شان داخل می را  قلم یخصيه ھا وارونه نويسی کسی کرد م از واقعيت نويسی استقبال می کنم واگرھستزنده 

کاروان شعرتورنتوی آنتريوی کانادا  خلق درکارسنگ که با اعضای بدنام حزب دموکراتيک ه کنم ھمين صبورهللا سيا

ت أعضوھي و را روبط دارد حتی شکرهللا شيون يک انسان پاک بود حزب دموکراتيک خلق دريکی از سايت ھای خود

ھمين  مند نوشته بودت پنجشيری وکشۀ واورامسخ سياسی  ساختندبه خاطری که راجع به توبه نامساختندتحرير آن سايت 

  ورنه از شما نفرت داشت ودارد معرفی کردرا شکرهللا شيون ھا، چمی ره سنگ به شما پصبورهللا سيا

 ظھورهللا ظھوری که ازجذبی ھای ی، اندرابۀبه پروان  مشھوریدگی ربانی بغالننکاروان شعرتورنتو را شما به گردان

ش ازشما بود فاطمه پدرعون که درکاروان شعرتورنتو است خودش وار، سربه نيست شدن طاھربدخشی بود شما بعد

اخترکه درکاروان شعرتورنتو است بوتل درفالن زنان درڅارنوالی انقالبی با ديګراعضای زن ومرد شورای انقالبی با 

شما  ۀودست دار از ارنوالی انقالبی خاد بود وھمين کثافت ھا درتورنتو زندگی می کنندپای شوت می کرد اعضای څ

  بوندوھستند

ت وانکورکانادا دريک مجلس ديد چون يالادر گی شخص نوشته می کنم روزی آصف آھنگ مرادرايام زند يزچمن ھر

يس مصونيت ملی ئزبان جنرال ر که من از درآغوش گرفت ګفت وقتی م مرايمی شناخترا ديگر ما از سالھای قبل يک

 ملی پول می گرفت ونيتصيس مصونيت ملی به من گفت مجيد کلکانی ازمئسردارمحمد داوودخان نوشتم که جنرال ر

ًيګانه کسی که درمقابل من نوشته گرد تو بودی واعضای بزدل ساما سکوت اختيارکردند واقعا تومردمستقل بودی 

که مثل من  چون واقعيت بود وجدان من به من اجازه ندادکه دفاع کنم من نوشته ھای ترا می خوانم کسی:وھستی گفت 

 ھيچ جای .ترا نمی داندھای حکومت کرزی با خبر نيست حرفھا ونوشته ازجريانات زمان سردارھاشم خان تاامروز 

واقعيت نويس  است تومرد) ھستی( ھمين دوران تاريخی  می باشی نه تنھا نام مطبوعاتی توۀشک نيست که توتاريخ زند

 داشته باشند رخين وجدانؤم رگا .درنظر داشت وجدان سالم می نويسی بدون کم وزياد بارا ت ھای تاريخی يھستی واقع

 نادرخان  ۀ خانوادۀک ھراتی درباروگوز با با اسمعيل سياه مشھور اين واقعيت ھا رانوشته می کنند وشوخی تو

 ۀ ميرعلی گوھرغوربندی با ګاوسواررا فراموش نمی کنم ومن از زبان ملک خان وزيرماليۀوجروبحث تودرخان

 چندروزی که سيدموسی آقادرزندان : رفتم شنيدم گفتیوسردارمحمد داوودخان که از زندان برآمد ومن به ديدن 

  .دھمزنګ باما گذشتاند نزد من از نګاه تاريخی فراموش ناشدنی است

 من درحال زنده بودن استاد نصير مھرين که دوست من بوده وھست واز اوبارھا معذرت ھم خواسته ام من درحقيقت 

وارونه را پاک کنم از خاين صادق بسازم تاريخ را  اين وآن ۀوزنويسی زيرھيچ نوع بارنمی روم من چقدرعمردارم که م
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بگذارکه حق  رخين کفايت می کندؤل مکمی کند به را  سيستانی که اين رذالت .راھه بکشمرا به بي کنم نسلھای فردا

  .درتاريخ می کنند بکنندکه انی ھربدی سشناس پنجشيری وسيت

 بارھا،  بارھا راجع به کودتای گاوسوار،راجع به سه عقرب  بارھا،لوندواراجع به کودتای ھاشم خان مي بارھانوشته ام 

متنفذين پنجشيرامضاء نموده بود از  ازقرآنی که احمدشاه مسعود با شانزده نفر .ن خوران تاريخ نوشته امآراجع به قر

ن احمدجان بودند اوف خان که ازاقارب نزديګ زنده ياد پھلوؤدرآن قران امضای حاجی ګلستان وڅاورنوال عبدالر

 نمی کشم ،می برم با خودرا ده به قلم خود نوشته که من پھلوان احمدجان ئ ماۀموجود است که احمدشاه مسعود درسور

را کشت  او نادر که حبيب هللا کلکانی را حضرت شوربازار برد و ن مثلیآنام تعھد درقره ب وباعزت برمی گردانم  اورا

را نمی کشم اين مردم جنوبی که با ھانش ستاده ھستم من حبيب هللا وھمراير عھد خود انادرگفت من قرآن کرده بودم وس

 به سيسمن ھمکاری کردندکشتن حبيب هللا کلکانی را حق خودمی دانندومی کشند پھلوان احمدجان را احمدشاه مسعود خ

   .کشت و اساس تعھد قرآنی خودبرد

احمدشاه مسعود کشت  وجود قرآنی که کرده بود  را باوی   وطرفداررفيق صدھا ن احمدجان و اپسرکاکای پھلو و برادر

 انقالبی را از نزديک می ۀارنوالی انقالبی ومحکممن تمام اعضای څ واسع جان غفار نمی شناسد ترا کس ديگر اگر

ا ما  صرف نظر ازروابط فاميلی که ب.يس تحريرات داوود خانئشناسم به شمول خود شما وشادان پسر جيالنی خان ر

مانی که  زاز  من داشت شادان اززمان نوجوانی ورت کاکای معنوی را بييس صاحب جيالنی خان حيثئداشتند ور

اب ھکه پسرعبدالو یالھادی خان بايانی  بود  با وجوداب وطنياربايانی پسرحاجی عبدھ حقوق رفيق عبدالوۀدرفاکولت

 ۀس محکمئيشما درزندان انداختيد شادان ر را اب وطنيارھوواليت پروان بود عبدال بايان وشدۀ ازپرچمداران شناخته 

که  زمانی از و  کابل زندگی می کندۀًانقالبی به اوکمک کرده نتوانست فعال با زن دوم خود که پنجشيری است درخيرخان

يس ئن رااد استره محکمه درزمان شاه بود من اورا وفاميل اورامی شناسم وعبدهللا جان شادان برادرشۀاتيذشادان مدير

وشما نيست  زنده است درلندن زندگی می کند نمی دانم که حاال ھم ھمکارراديوبی بی سی است يا  انقالبی ھنوزۀمحکم

 حزب ۀمتييس عضوکئ جنرال ور،تند رو اخوان وغيراخوان و اعضای تسليمی ھرجريان چپ وراست و ميانه رو

را زندانی  او ھبران شمارا به سفارت روس درکابل می داد تنھا صوفی شنا که راپورشما ور.تيددموکراتيک خلق ساخ

 طرفداران .صوفی  نخوردد دره گيرخان پنجشيری داشت آن ھم بتکرديد وطنداری ورفاقتی که صوفی شنا بادس

وطنفروش درحزب دموکراتيک خلق درزمان داکترنجيب هللا  سرشناس ھرحزب صرف نظر از خوب وبد جاسوس و

   حزبی وغيرحزبی به آنھاداده شدمقام ھای رديدندگجذب 

مته مرکزی شدم گفت مرا اول يبه صاحب طوفان گفت ايام خرتوخری آمده بود من ھم دراين ايام عضوکچنانچه با

عضواصلی حزب دموکراتيک خلق می ار ين می کنند آنھائعضوالبدل قبول کردند ديدم که پاالن از پشت خران سياسی پا

 اين اشخاص غيرظاھرافق که مستحق است من تمامکردم وگفتم از کترنجيب خواھشھمان مجلس من از دا در سازند

کميتۀ  ست اعضای اصلی ي داکرنجيب هللا مراھم به حساب بيست ويک درل.مته مرکزی ھستمياصلی کيت مستحق عضو

ه مسعود ًعضودموکراتيک خلق شامل کردطول نکشيد که با قراردادھای مخفی با مجاھدين خصوصا با احمدشامرکزی 

 گلب ، بين احمدشاه مسعود،دولت نجيب هللا کنارآمد جنرال ھای پرچم وخلق ھمپيمان اصلی حزب دموکراتيک خلق با

مند ودستگيرپنجشيری ت جنرال دوستم وحزب وحدت تقسيم شدند حتی بيروی سياسی شان  مثل کش،دين حکمتارلا

  .ندرديدگجذب  گانه شدندوھم عناصربزدل چپ ھمکارمجاھدين ھفت گانه وھشت

   ادامه دارد

 


