
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  

   طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی آنتريوی کاناداۀول ماھنامؤسيدموسی عثمان ھستی مديرمس
  ٢٠١۶ اپريل ١۵

  

  ترا طوفان دشمن موج من ساخته،من آب جاری عشق جھادم
۵  

  
  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

نسيم رھرو .  می کندءی ھا را افشائوارتباط  ساما رزاق حريف نوشته می کند که خود ديبرويد درکابل پرس بخوانً طفال

دولت حزب  که درزندان با یئ اخوانی ھا، ساووئی ھا، تمام طيف ھاییئرھا ،ھاي اخگر،ی ھائديگرساما ه ووبرادرزاد

 وطن ۀجمل که روزی ھمين اشخاص تا زندانی نشده بودند از درحالی  می کندء افشانددموکراتيک خلق روابط داشت

ند با اين مه پيداکابی داغ نمانده وھنوزدر تالش ھستيد که جنگھا درافغانستان اد ھيچ کسی ازدست شما پرستان بودند

 يد و اشغال کردی رامی رويد واکثرتان درمقام ھای باال درارگ وشورای وزيران کرسی ھای فيل ماننده رو آن گهروگ

 ھنوزدر وطن وخارج توطئه .ھستيد ازوزيرگرفته تا کاتبشما طالب    مجاھد و،ی وزيراناشور، زبان سياست ارگ
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 حسن ۀطوالنی می سازيد چرا خود را به کوچ را د جنگھايمی کنيد نارامی ھارا دروطن ھمين شما سه گروپ می انداز

  چپ می زنيد

 افغانستان ومليت ھای افغانستان  روزی گفت سوگند خوردۀستان دشمن يس آی اس آی دستگاه جاسوسی پاکئ حميد گل ر

 ما بود ورھبران حزب دموکراتيک خلق به واسط ۀکه ما دروغ ادعا نمی کنيم تنظيم ھای ھفت گانه مزدورودست نشاند«

لق افرادحزب دموکراتيک خ تن از قومندانان جھادی با ما روابط داشتند مگر آمدن دستگير پنجشيری وصدھا

پاکستان بدون ترس زندگی کردند  دولت نجيب هللا درط ومور بدون ترس درپاکستان بعد سقمأازشاعرونويسنده تاکاتب و

طرف غرب رفتند ودر رفتن شان ما کمک کرديم حاال که می گويند احمدشاه مسعود مخالف آی اس آی ه وازپاکستان ب

 جنگی به ۀاوباسيزده نفربا دوجنرال ای اس ای وبا اسلحبود اوچند سال درپاکستان تحت نظرآی اس آی قرارداشت 

بعد توسط پھلوان  دستورما درليزنورستان با حقانی لعل ھزاره، آدم خان سرخ روتی يک جا به ليزنورستان  رفتند و

نمک اينھا چه می کردند درپاکستان باشند وازجمله   واگربا ما روابط نداشتندداحمدجان پنجشيری به پنجشير برده شدن

  .پروران ما حساب شوند

 داکترنجيب هللا درپنجشير بود وتوسط احمدشاه مسعود ۀ به موافقءآيا مانمی دانستيم که صديق برادر داکترنجيب وثريا بھا

 معرفی کرده بود واجازه شوھروزن بادوطفل شان ازدولت آنھابه پاکستان آمد وآنھارا قبل از آمدن احمدشاه مسعود به 

داکتر نجيب هللا   صديق برادرقبلی خانم ءمدشاه مسعود گرفت صديق برادرداکترنجيب هللا با ثريا بھاپاکستان شخص اح

   زندگی می کندءھنوز زنده ھستند درکلفرنيای امريکا درفيری مانت با قاچقبران وسنگ فروشان پنجشيری ثريا بھا

ما به دستگاه جاسوسی  حمدشاه مسعود روان کرد وتمام مليت ھای افغانستان می دانندکه آنھارا با دوطفل به پاکستان ا

ًوفعال درکلفورنياازھم جدا زندگی می کندما آنقدر بی خبربوديم که احمدشاه  امريکا آنھارا معرفی کرديم به امريکا رفتند

 ما می که برجسته حزب دموکراتيک خلق وآن ھم از خانواده داکترنجيب هللا به پاکستان روان کند درحالی نفر دو مسعود

دوباره به افغانستان آمده بودندوبه آمدن  ندگی داده بودندھدومترتبه به غرب پنا) ثريا بھا وصديق ( دانستيم زن وشوھر

آنھا آب ازآب دردولت حزب دموکراتيک تکان نخورده بود اين اسنادجاسوسی احمدشاه مسعود با دولت پاکستان ثابت 

يک سر سوزن کسی وجدان  به قدر اگر ودستگاه جاسوسی ما نشان نمی دھدروبط احمد شاه مسعود با دولت  و نمی کند

جاسوس پاکستان را داشته باشد ازاين حقيقت چشم پوشی کرده نمی تواند حاال يک تعداد بی وجدانھا تنھا ديگرمجاھدين 

پنھان  نبرده روابطروابط شان با دولت پاکستان  می گويند ونام از جاسوسی اعضای حزب دموکراتيک خلق و

که ھمپيمان قرآنی حزب دموکراتيک را بط جاسوسی احمدشاه مسعود اوجاسوسی شان را کتمان می کنندومی خواھند رو

 و ما بود آفتاب به دو انگشت پنھان نمی شود احمدشاه مسعودجاسوس. جاسوس پاکستان نبودگويا که . پنھان کنند خلق بود

  ».تا آخرعمربا ما روابط داشت

 شده ءگاه جاسوسی پاکستان افشاتيس دسيگری بوده ازطرف رءيم اين يک افشائوجدان داشته باشيم نمی گواگرماافغانھا 

کنيم   واسنادی نداريم که رديد کنيم منطقئ تا رال حميد گلادعای جنرا اين که واقعيت تلخی است که ماھم می دانيم جز

کومت اول مجاھدين درافغانستان نقش مشاورمجاھدين که درح واومی گويد ھمين جنرالھای پاکستانی وقاضی حسين نبود

مجاھدين کم رنگ    توسط نفوذ جنرالھای حزب دموکراتيک خلق دربين مجاھدين تفرقه خلق شد ھمکاری ما با.داشتندرا 

شخص اسالمی  جمعيت ۀگرديد ما مجبورشديم که طالب به کمک اعضای ناراضی حزب دموکراتيک خلق به موافق

  به وجود بياوريم ،  ھای صلح خواندبوتر  ک،درروزھای اول ظھورطالبانرا ه طالب  ک،استاد ربانی

ازراه اسپين بولدک داخل افغانستان کرديم حاال ناجوانمردانه را ت افغانستان نديد ما طالب حميد گل می گويد اين را مل

انی که درساختن طالب وتنظم مولوی استاد رب پدرطالبان می گويند ورا بينظيربوتورا مادر طالبان من وجنرال بابر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ھمين مال محمد عمر دراول يکی از پای مگر  .اورا کس پدرطالبان نمی گويد محمد نبی که با ما ھمکاری نموده بودند

  ؟با تنظيم مولوی محمدی نرفت ھا بعد و جميعت ارتباط نداشت تنظيم واوسالھا با  دوھای لطيف سگ باز ومالنقيب نبود

 پنھان کنيدرا د رذالت ھای خود يوجود اين قدراسناد موثق با زھم می خواھ دموکراتيک خلق باشما اعضای حزب 

 نژادی ، مذھبی،یه ئ منطق،روابط قومی رخين تان به خاطرؤراستی جنرال حميد گل درآخرحرفھای خود می گويد م

 قلم قھرمان ومارشال ا درتاريخ برا   حزبی وتنظيمی وگرفتن پول تاريخ تان را وارونه می کنند ونام جاسوسان،وزبانی

قھرمان مشھورکرد  حکومت حزب دموکراتيک خلق روس ھا به نام جباررا يک قھرمان  مجاھد وطالب می سازند

 ۀ حکومت دست نشاندۀماخاطر رقابت باروس واده ب ی ھائدربرابرجبارقھرمان امريکا واحمد شاه مسعود وقھرمانی داد

بخاطر بقای دولت دست نشانده خود قھرمانی دادو قھرمان پالستيکی معرفی کرد تا ا ر امريکااحمدشاه مسعود ،خود

  .خرازخرپس نماند

 شان فشارمی آورندکه به جنرال دوستم مقام مارشالی داده ۀحاال شنيده می شود که استعمارگران سردولت دست نشاند

لمانی  گردد انتخابات پارویدهللا جانشين  کند وعبدهللا عبءفاع معاونيت اول رياست جمھوری استمقامشودکه از 

ش داشته انداين با ر گه ھا نقوطن فروشان ودنباله روان درآن جر که سالھا ساختگی وهوشوراھای ولسوالی ولوی جرگ

  که دولت استعمارسروصورت بگيردبدون لوی جر

 است واکثر مناطق دردست که لوی جرگه درحالت نارامی مملکت وبدون شوراھای ولسوالی ناممکن  اينۀ به بھان

 ۀبادشمنان قسم خورد می زنندرا مخالفين دولت است وستون پنچم وششم که دربين دولت  خاين استعماری حرف اول 

  .افغانستان ھمکاری دارند

 خود ۀھم منطقو  ھم تنظيم ، ھم حزب،دھرکدام تان دنبال خاينين ھم زبانيچرا ھوشيار نمی شو! او مليت ھای دنباله رو

  تاريخ چھل ساله را از داوود تا غنی مطالعه کنيد.که قضاوت کنيد بدون اين نند شتردرپشت خرکاروان می رويدما

ون پشت يک ي ساز تلويزه پروگرام سازو برنامۀدنمجيب شکمبوگردان مانند و دي خاينين نشان می دھۀخودرا سر سپرد

 چرب می گرديد اگرتند نوشته باشم چون درد دل دارم ودلم به مردم ووطنم می سوزد دنبال اين وآن نمی روم ۀلقم

  .دگان مرا به بزرگی خود ببخشند نخوان

ک ھا وتيتر ھای خود با نام خود ونام بالوتنھا خاينين ودنباله روان کوردل می توانند درسايت ھا ، فيس بوک ھا ، 

لفين افزايند وشھرت من مرھون مخي بتوھين ودشنام بدھند وبه بزرگی من نوشته تاريخی مالمت ،مستعاربه خاطر اين 

ش می دسته ھرکس حق دارد اگراين نوشته بمن بوده واست ودوستان ھيچ وقت درگسترش شھرت من نقش نداشتند و

 نقد وتبصره خوب وبد را ھم ون نشر کندوحقيجرايد وتلويز راديو ، يتر ،مجله ،وک، تبالورسد درسايت، فيس بوک، 

  دارد

من بارھا گفته ام حرف وسخنی که از زبان وقلم من می برايد ميراث خوروارث آن من نيستم آن حرف وسخن ونوشته 

ده وشنونده می شود ومن ھراس ازنشر نوشته ھای خودنداشتم وندارم ازگفتن سخنان وشنيدن دوست نمربوط به خوان

  خودترسی وھراس ندارمودشمن ونقد گردن نوشته ھای 

 قندھار  محمد انورخان اچکزی ازۀسين حزب دموکراتيک خلق نواسؤ  مۀم آمد من وظاھرافق که ازجملياده يک چيز ب

 عسکری را ۀکه ما دورای خبری ندارم دردوره « وحاال ازاو است که دوست نزديگ من درافغانستان وکانادا بود

 وی جنرالی رسيد نام ۀابط داشتيم که بعد ھا عضوپرچم شد به ردبضدرکورس احتياط يکجا سپری می کرديم يک 

علی خان حاکم  پدرشان محمد و را که تمام خانوده پرچمی بودند قادرمياخيل بود سر زن خود يک وطندارکوھستانی ما

  دندکوھستانی بود با خانواده پدری ومادری ما قرابت ونزديگ داشتند دخترخودرا به ھمسنگرخودقادرمياخيل دا
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 والی پروان وداکترصاحب نجيبه جان که درزمان ،يس خادي  داکترصاحب طارق ر،صاحب ولی کوھستانی داکترچشم

برقرارترجع داد به استرليا رفت را  بود با اوازدواج نکرد فرارویداوود به استرليا ازترس سيد آقای ھمکار که نامزد 

 پروان است درجرمنی رۀنرال وکيل کريم که ازدوغ آباد تتمدسالھاست که دلم برايش تنگ است از او خبری ندارم وج

 بودبا فاروق حقبين که يکی از سخن گويان شعلۀ جاويد درپوھنتون کابل بود اين جنرل ه ئیزندگی می کند اول شعل

ون کابل ي جاويد بود بعدھاجنرال وکيل  باپرچم رفت درخاد وگارنيزۀوکيل ھمصنفی وجذبی فاروق حقبين درشعل

پروان مقرر شد او از  يس خاد از طرف احمدشاه مسعود درئنرال عظيمی ھمکاری داشت وبعد از آمدن مجاھدين رباج

ھل رفيق جنرال صاحب طارق کوھستانی و جنرال صاحب ببوی بدخشی است بيش از چ  من   وۀ رفيق ھای سابقۀجمل

آقامی ش درھالند زندگی می کند وکيل راما گل درن نو وزن کھنه اش درالمان وبراز ش باسال شده اورا ھم نديده ام خود

ش را که ازمکتب مخابرت برآمده بود ودرزمان حکومت مجاھدين درسفارت افغانستان گفتيم وابراھيم برادربزرگ

تنگ شده پرچمی ھا به اواجازه نمی دھند که  دلم برای ھردو برادر ندگی دادن  کارمی کرد وبعد به ھالند پناھدرپاکستا

من تماس بگيرند واگرمن با جنرال وکيل کريم تماس پيداکنم جنرال صاحب طارق ونجيبه جان کوھستانی را ھم آنھابا 

   .ری کرده می توانم درگورپيریياحوال گ

صفت عسکردرس وتعليم عسکری را ياد می گرفتم که ھمين ه راستی درمکتب احتياط بودم آن وقت ششماه را ب

که شخشخ راه می رفت بچه ھای احتياط  به نام آقای ناشکن ياد ی ود وما اورا ازدستابط تولی ما آقای مياخيل بضقادر

 ششماه عسکری خود ۀ دورطمکتب خوانده بود درمکتب احتيا٩می کردند  ودرآن وقت ھرکس که سواد داشت وتاصنف 

عسکری می  بريدمن ترخيص سوم می نمود وبه رتبه هسپری می کرد ويک سال به حيث ظابط قطعه اجرای وظيف

  گرفت باز از اصل موضوع دورشدم 

يکی از ھمقطاران ما کدام کاری کرد سرمحترم ميا خيل صاحب بد خورد کل صنف مارا مرش مرش داد بعد ی روز

کالن شده بودم خودرا دريک چقری ذ ف ودرخانه نازدانه بودم واز پول تعويعدوره من که نسبت به ديگران ضي ازچند

مرا دربرامدن از ھا وره خواستم با ھم قطاران خود به مرش مرش ادمه بدھم خواستم يکی بچه انداختم بعد از چند د

 پاره شد من ھم دربين ویچقری کمک کند دست درازکردم ھردو دستم به جيب يک ھمقطار ما افتاد ھردو جيب 

رشد نظرآقای شخ ھمقطاران دوباره داخل شدم بعد به دستورقومندان تولی آقای شخ صف بستيم نمی دانم چطو

قادرمياخيل به جيب ھای کنده ھمقطار عسکری ما افتاد با عصبانيتی که عادت او بود اورا خواست  پرسيد چرا جيب 

رش مرش انداخته بود خواست که ازچقری بخيزد وبا ما درم را توکنده شده ھمقطارماگفت آقاصاحب درچقری خود

کنده شد وکشال ماند بعد مياخيل صاحب و  افتاد ویردست ال شدن جيب ھای من ددوباره يکجا شود دروقت با

کندی مگرتواز قوانين عسکری خبرنداری ھنوز درباغ ھای شمالی قدم می را مراصداکرد چراجيب ھای اين عسکر

   .بعد عسکری کارنمی دھند ودرفاکولته شامل ھم نمی شوی توه ی بئمن درسوانح تو چيزی نوشته کنم جازنی گفت اگر

د من ديدم که ازاين جزا ديگرجزای باال نيست يُی ما آقای مياخيل گفت اين را ببريد خيمه پرتا تيف برايش بزنابط تولض

د رسم خصيه ھای خود يسالمی زدم گفتم قومندان صاحب درسوانح من چيزباقی نمانده که نوشته نشده باشد شمامی توان

  د يدرسوانح من بکشرا 

ھای م می نويسم کسانی که ازنوشته ھای من بد می برند ھرچه درقسمت من ونوشته نوشتم بازھو گفتم  را من ھمه چيز

ن به نشر برسانند که غوره بدل يو جرايد وتلويز،مجالت، يترو ت، فيس بوک،من بنويسند حق دارندحق دارندکه درسايت

ه م تا خاينين ھم آرامش پيداکنندبی جرم باشد من نمی گويم که به من اتھام بستند می گويم مجرم ھستئد اگرواقعيت گوننمان

 شوخی خودرا نوشته کردم تنھا خواھش من اين است ۀ اين قلم خسته نشده باشيد يک خاطرۀکه ازخواندن نوشت خاطری
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 شبخند نرسد که فکاھی بيمزه از اين خاطره من نسازد ديگرھرجا ۀدن شوخی من به گوش ريشخند يعنی گردانۀاين خاطر

 نوشته ھای من آزاد ھستند که ھرنوع تعبير وتفسير ازنوشته من داشته گاندندگان وخواننپ کنيدشنويد وچائد بگويمی توان

خواسته باشند به ايميل من تماس بيگرندکه از  اگر و باشندتعبير وتفسير کنند حتی با فکاھی وشوخی بيمزه وھم می توانند

بی ادبانه ھم  باشد من جواب نرم درچوکات اگر ی دشنام اله گله ونوشته ھای شما لذت ببرم از انتقاد ونوشته  شا درالب

به ايميل آن دوستانی که با من تماس می  را ادب می دھم ازجواب من ترس نداشته باشيد وھمه نوشته ھای خود

  .گيرندارسال می کنم

  

 داوودازدست باسيزده جاسوس آی اس آی که درزمان حکومترا  من وپھلوان احمدجان بوديم که احمدشاه مسعود:نوت

من آب جاری عشق جھادم تراطوفان دشمن موج ی مردم پنجشيرفرارکرده بودنددوباره به پنجشيرآورديم واين عنوان باال

ومن وپھلوان احمد  ًواقعا دستگاه ھای جاسوسی ازاو يک موج طوفانی کاذب ساختند من ساخته ھمين معنی رامی دھد

قابل محکمه می دانم وازمليت  و مقصر را ن چندجاسوس آی اس آی خودخاطرآورده جان درنزدمليت ھای افغانستان ب

 رخين اين معذرت خواھی مراؤًافغانستان ازطرف خودوھمرزمان خودجدامعذرت می خواھم واميدمی کنم که می ھا

يخ گنگ ببخشدودرتار بگيرند م از بزرگی کارنسلھای آينده به خاطراين اشتباھ باشدتا باوجدان سالم درج تاريخ کنند 

من بارھا معذرت خواھی  نداردرا من می دانم اعتراف ومعذرت خواھی شھامت می خواھد وھرکس اين شھامت . نماند

ًکرده ام که درآوردن جاسوسان پاکستان از ليز نورستان مرتکب اشتباه شده ام اميد است مليت ھای افغانستان خصوصا 

به پنجشير را اه مسعودسرآنھا حمله کردند زنا ن ودختران شان قربانيان افشارکابل که بيرحمانه سياف واحمدشاز 

  معذرت می خواھم ، وپغمان بردند

 

 
 


