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 Political  سياسی

  
 ترازو وبی وزن طنزپردازشاعربی ھستی عثمان سيدموسی

  ٢٠١۶ اگست ٠٧
  

  "روشنائی جنبش" ِپيشين سران
 کردند؟ ترک را صحنه چرا تاريخزده بدنام دارانه تيک يا

 

 تـاس تاجردين ونه ظالم ونه فروش وطن نه    است سنگرنشين روشنائی جنبش موطندارگل

 است چنين مـداي ينـخاين روش که باخبرباش     است غين يک بعدازين وخليلی مدبرومحقق

 )ھستی عثمان سيدموسی(

 قبرکن و ساز بوتتا مرابه پيچانم می حقيقت درکفن نويسم می طنزگونه بازھم ام نکرده نوشته که ستيزياد ھای مدت

 ، انقالبی ۀومحکم انقالبی ارنوالی څکارخاد، نيست کاری جمعی دسته ھای وقبرستان شويان مرده و خوان جنازهی ومال

  .باشد می "ریيک" نشانداده دست وحکومت شیوداع طالبی قاطران ، جھادی چوش خون قومندانان

 دھمزنگ ھیراچھار ديدن توان روزھا ودراين کند می سياھی چشمانم خون باديدن ندارم تأجر ترسم می ازخون من

 مالمی اين درگردن وبالرا هللا شود توبازنمی سرچھارمغزی رانخوانی نوشته اگراين وچندباری ندارم را ونھايدرتلويز

 چه گو ورَک ھدف سازدکه می نوشته خواندن رامتوجه دهنخوان که است طنزی ۀکناي يک مغزچھارمغزی مقصد اندازيد

 تب کهد بند می "وغ ع"رپ وعرق مبارک برپيشانی کند می پوش شمشيره شاه درطومارمالی را خود حرفھای که بوده

 .بيايد ينئپا کمکی روانی ازنگاه شان مزدوری

 که وازاين شده کمرشکن وکمپيوترم رديدگ روه روب خودم پای بم باسوسايت مچشم ئیروشنا شدن خاطرکم به کمپيوترم

 کمپيوتربخريد يک من به که نکردم پت گردن اوالدھم پيش ، کنم وتربازنمیاوخرکمپي دراين من

 ولی است من خواب اتاق پھلوی تشناب تا من زدن قدم وبھترين شده ايمبر داعشی بھشت من بسترخواب که ازوقتی

 پخت دست آناز ھم کنندومن می پخته دارنددرآشپزخانه خوش که یئزنندغذا می من به سری گاه گاه من ۀسابق دوستان

 بود من بتاخاطرغيه ب باال ۀمقدم خورم ھامی

 یھدرچھارا افغانستانۀ ھزار مليت طلب حق مبارزان تمام بودندھنوزخون آمده من ديدنه ب دوستانھ گذشت يکشبه

 امريکا، ، انگليس ، پاکستان کسی کرد می محکوم  راداعش کسی بودند ناراحت خيلی دوستان بود نشده خشک دھمزنگ

 حرفھای به من کرد می رامحکوم ئیروشنا مقدس جنبش خواھی حق سران کسی و افغانستان ۀنشاند دست دولت کسی

 ازبغدادخبردارد ھم نشين حاالکورخانه نگويند تادوستان گفتم نمی چيزی دادم می گوش دوستان
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ه ب شادکه دھمزنگ شھدای حبکشندرو راحت نفس بعدی ھای نسل دادتا بايدجان:  گفتم خودمی با را اين زبان زير تنھا

 شود آينده ھای نسل به تاسرمشق دادند جان گرفتن حق درراه بعدی ھای خاطرنسل

را خود سابق دوستان روم افغانھانمی درمحافل که شده زيادوقت :گفتم! بگو چيزی گفته کرد من طرفه ب روی دوستی

 بيخبراند وسياست ازفرھنگ که وسياست دين داران هکيدارپولداروته تيک چند دردست درافغانستان ميدياھم بينم می کم

 کنندويابه خودزندانی دردل ھارا واقعيت ناچيزی خاطرمعاشه ب ناچارھم که تھی دست چندجوان استخدام با

 شوند می کننداستخدام کجی دھن زوروثروت دستورصاحبان

 خودداشته درپھلوی پدرام يک حضرتی هفرشت مثل کندوتاکی ازاودفاع باشدودرآينده نويسدواقعيت می انسان که چيزی

 .وسفيدراسياه راسفيدکند سياه باشدکه

:  گفتم. داد راخواھد سرنخ يابی ريشه کردواين يابی راريشه وامروزی گذشته ھای شودحکومت نمی گفت ديگری دوست

 او قبر قبرمنۀ بھان به رشوداگ کنيد دفن مسعود احمدشاه درپھلوی ببريد افغانستان به مرا ۀمرد که گفتمم اوالد اوبرادربه

 .شود نمی ساخته دوباره مزاری قبرعلی مانند نشود انداخته دريا به جسد گفتندتا کردند خنده .بپرانند ھم را

 قبرمابه نکيدکه دفن دريا نزديگ مارا که اند کرده وصيت شده جھادی رھبران به درس بھترين کارمل ببرکۀ مرد: گفتند

 آموحتی یدريا ازآب خودشکمسيرنشد آروزھای یازدريا که!! شاد ھم ببرک روح ارنشوددچ کارمل قبرببرک سرنوشت

 بولدوزرھا وقت چه که سوزند انتظارمی درآتش که سالھاست خان ،نادروھاشمدوقبرداوو گرديد سيرآب ھايش استخوان

 زنند می بوسها آنھار قبرواستخونھای خاک

 سازند می رادوباره قبرآنھا است رھبران وخاينين رو دنباله ليسان وکاسه انپيرو که تا ندارد سود قبردرافغانستانن پراند

 دروازی محمدخان ولی درقسمت طوالنی بعدسالھای تاريخ که طوری ھمان نيست شوھرخواھرکسی تاريخ گفتم من

 فردا باشيد ئنمطم شدند خوانده قھرمان شان باداران توسط امروز که وکسانی کرد سالم قضاوت افغانستان واقعی فرزند

 رادرج فرستدوتصويرواقعيت می افشاردرود شھدای پاک روح وبه شود می شيدهک ازآب تاريخ توسط شان چلوصاف

 مسعودقھرمان احمدشاه: گفت مجلس اھلافراد از يکی !قالبی برقھرمانان مرگ! افشارشاد شھدای روان. کند می تاريخ

 يک نبودن خاطر به کابل درويرانی کابل تنظيمی ھای جنگھردودر :گفته کرد خنده کسی ؟جبارھلمندی يا است

 .باالداشت ازديگردست يکی شھرمعياری

اين مردم  ليکن باشند می افغانستان ھای کوپايه ھمين وفرزندان رسد می سال ھزاران به ھا ھزاره يا زرد نژاد تاريخ

 ئیروشنا جنبش تلفات روبروبودندکه ستانافغان مدارانازم ھای خصومت با افغانستان تاريخ درطول وستمديده محروم

  .بوده ھا خصومت ھمان ۀمااد ھم

 ھای بامليت افغانستان ھای آيادولت شود می مطرح الؤس اين ويابنويسيم بزنيم حرف پرده وبی بکشيم سخن اگرتنبان

 .شود می کشت افغانستان ھای مليت دربين نفاق ھاتخم دستورانگليس به يا دارند تاريخی خصومت افغانستان

 را کارمل ببرک حتی کارگرفت درافغانستان انگيس غلط ھای شدازپاليسی افغانستان خاک داخل که زمانی ھم روس

 محمدحسين روانشاد گفتهه ب کارمل ببرک نياکان که درحالی ھستم افغانستان پشتون ۀليقب ازفالن بگويدمن که کرد مجبور

 و مشھد تا غرب طرف از آمو تادريای شمال ازطرف افغانستان  که مانیز آنھم بودند آمده کابل ازکشميربه شپدر خان

 .تابحرھندامتدادداشت جنوب وکشميروازطرف تادھلی شرق وازطرف نيشاپور

 درزمان! شاد روحش بود راساخته چندمليتی حکومت حدودجغرافيه دراين افغانستان نام کبيرفرزندنيک احمدشاه

 واين آمده درتاريخ ھا ئیسدوز دولت بعدازسقوط افغانستان ۀوکلم شد می ياد  درانیدولت نام مابه کبيرسرزمين احمدشاه

 تبليغ مردم دربين ھنوزھم انگليس خوارن جيره که است بادوانگشت آفتاب کردن پھنان بگويداين افغان نبايد گويند می که
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 رخمؤکاگړ خان حسن محمداکتر د شاگردان حرفھای اين وجودنداشت ھم چيزی کيتاج گويندبنام می کنندواينکه می

 دينی یه ئمنطق نژادی قومی دچارتعصبات ودرپيری بود پرست وطن يک درجوانی که مااست وطن شده شناخته

 . گرديده ومذھبی

 حرفھابه انداين ھاازسمرقندآمده اندوپنجشيری آمده ھاباچنگيزدرافغانستان ترکمن ،ھا ازبک ،ھا گويندھزاره می که واين

  .اند ئیآريا اينھا شودتمام "DNA"اگر افغانستان ھای مليت تمام خون ورنه بوده دازیان خاطرتفرقه

 نژاداست ازيک ھمه که داد کردندنشان خودرادرتورنتوآزمايش خون افغانستان ھای مليت ازتمام افغان ھشت چنانچه

 صدسالجپن کهي سياه. کند میريتغي وپوست ورنگ قيافهی، تکرار ھای ازدواج به نظر و زيست محيط، ھوا ، بآ نظربه

 ندارند را ديروز پھن بينی و کشال لبان تنھا نه نيست پيش سال پنجصد پوست سياه ديگرآن ،آمدهی شمالی درامريکا قبل

 . استداده خودراازدست یسياھ و تيرگيھا نيز  آن بدن جلد

 سال ويک سی من باشد مدهآ غانستاندراف ئیازجا قبل ھزارسال افغانستان ھای مليت بعضی نياکان که کنيم واگرفرض

 دادگاه وکيل يا والير ژورناليست، ميکر، فلم داکتر، شان ھرکدام کنم می خودزندگی نازنين  اطفالبا درکانادا شودکه می

 .برخورداراند کانادا باملت مساوی ازحقوق است

 فکرنکرده خودرابيگانه وقت ھيچ من و رمندا فرقی کدام شھروندی قوقح ازنگاه است کانادا متولد که ئیاکاناد يک با من

ه کرد زندگی شان نيکان سال نرابيشترازھزا که ھزاره درافغانستان ولی باشم ومی برخوردارھستم ئیازامتيازکانادا ام

 ھزاره به که بخاطرچندکرسی گويدکه می طمطراق با غنی شودوبرادراشرف نمی خوانده شھروندافغانستان ھنوزھماند 

 اشرف ولی است سردنياجرم درسرتا مفاشيس. لوگرتشکرکند ھای ازکوچیً خصوصا افغانستان ازپشتونھای شده داده ھا

 عمل سياست ميش درلباس گرگ شخود بسپارد قانون چنگال به بودنش خاطرفاشيسته راب شبرادر که اين عوض غنی

 .فاشيست گرگ درلباس شبرادر و کند می

 پيشرفته ۀدرجامع ولی  بلکه فقط من است،نيست توومن مانده عقب کدرممل که توانيم نمی انکارکرده را اين

 دانند می یمساو حقوق ئیودارا شھروند خودرايک نداردھمه وجود ديگرتوومن

 و دينی ،یه ئمنطق ،زبانی تبعض بدون دشمن کردن درسرکوب افغانستان ھای مليتۀ ھم وانگليس افغان اول درجنگ

 .کردند سرکوب را  دادندروس ھم دست به دست روس ۀنشاند دست دولت رسقوطود کردند سرکوبرا  انگليس مذھبی

 شان رھبران ولی کنيم می چشم سرمه شان پای خاک توانيم نمی گفته وخودفروش فروش وطنرا  افغانستان مجاھد ما

 گانه وھشت گانه ھفت رھبران ۀھم وغرب امريکا واشغال آمدن اب. ھستند و بودند فروش وطن و جاسوس ، خودفروخته

 مزدورھستند امروزھم بودند فرش ووطن خودفروخته مزدور، ، پرست ديروزبيگانه ھم که دادند نشان

 ھارابه مليت اين که توانند نمی دارانه ديگرتيک کردندکه ثابت کرده غيوروتحصيل جوانان ئیروشنا  تجمعدر ولی

 .کنند بادله مرا آنھا ومقام کرسی بفروشندويادربدل خود باداران

  آری

  بشکست قدح آن

 نماند ديگرباقی

 مينا

  بشکست

 نماند عراقی شراب

 گوسفندکمشد گوشت
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 گاوزياد گوشت

 و زياد الغری

 نماند ديگرچاقی

 راندند را دريا ھای شدندموج ساحل محکم سنگ سرانجام آرام مردم اين

 نشينم ساحل سنگ منم

 خودبرانم موجھارااز که

 بانھنگی موج اگرآيداين

 زورسنگی بداند تا مبران

  تنگی درآغوش یجا نگيرد

 گرباشدسنگی آغوش ھمان

 ذاتی برکم فراخ آغوش نکن

 ُبود کارونش که

  وزنگی آھنگ بی

 گرفته صورت کابل تنظيمی ئیھا درجنگ ترازآن وبعد خان اميرعبدالرحمن درزمان ھا ھزاره سرکوب بدترين

 قرن جنايت را برافشار وحمله ھا پرانی راکت نوشتندرا  کابل ھای جنگ حقايق داشتند و دارند وجدان که رخينیؤوم

 ۀعقد بايک دارند کابل تنظيمی ھای جنگ رااززمان کشی نسل مريضی دارکه برچه سپاھيان ھنوزھم. خواندند

 .شده تبديل غيرانسانی

 ازبک ، تاجک ، زاره،ھ پشتون ھای ازمليت نکرده يخ شان دل اند پيچانيده وعبدهللا دورغنیه ب را خود مارھا اين

 ھارابه انگليس تاحرف گيرند می قربانی افغانستان  مختلفھای ازمليت فروختگان خود  و مزدوران توسط وغيره

 ۀجمل اين راندارند؟ وزمامداری رھبری شايستگی افغانستان ھای ديگرمليت )افغانھا(غيرپشتونھا. بنشانند کرسی

 .ماند باقی انستانافغ ھای برمليت سالھا ازانگليس غيرانسانی

ۀ مقو واز قراردارد واوباش پيشه التذر خودفروش ، فروش وطن جاسوس مشت يک درگرو افغانستان ھای ومليت

  ميکند حکومت ختهانداقه تفر کارگرفتند انگليس شيطانی

 دولت بينيد نمی صدمه نخواھيد را خود وسياسی مدنی وحقوق بنشين گرسنه درخانه ماند می اين به کابل دولت حرفھای

 د؟ش می کردچراکشته بازنمی گدھمزن درچوک را خود دکان دکاندار اگر طورمثال بوديم داده ھوشيارباشً ماقبال گفته

 باشد؟ نمی افغانستان نشانده دست دولت به مربوط دولت اساسی قانون مطابق افغانستان ھای مليت جان وحفظ مگرامنيت

 می نان کی اورا وزن اوالد، دنخودرابازنکن دکان، بنشيند درخانه ندھند سر ھیآزادخوا افغانستان ھای مليت وقت وتاچه

 شود می يا و سرازيرشد ازخارج يکهئھا وپول ندارد ولفيرھم سيستم، وفقيراست گدا دولت يک که شما دولت؟ دھد

 است درجھان دولت ترين شمافاسد رودودولت می خارج ھای بانگ شمابه توسط ازمملکته دوبار

 بنشينند؟ خود ھای درخانه و نگيرد واوباش فروش وطنۀ دارودست خودراازيک حق ھا مليت اين وقت تاچه

 اعتراضات شودبدون نمی زورداده بدون وحق شده زورگرفته به حق که دانيد نمی کابل اوباش نشينان رسیکگرشمام

 درقصرکابل اجنبی مزدوران، لکاب تنظيمی ھای جنگۀ بازماند خران گوش صدابه نداردکه امکان یوخيابان مدنی

 .برسد وقصرصدارت
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 حق ۀصحن وبعد بلندکردند دربام را ومردم راگذاشتند چرازينه زده تاريخ بدنام دارانه ياتيک ئیروشنا جنبش ِپيشين سران

 کردند؟ راترک خواھی

 سال ٣٥ رودرطولوفقي سگ وگاه ھستيد وروغن شير باھم گاه که وغيره ازبک ، تاجک ، ھزاره ، پشتون سران شما

 پول است افغانستان ھای مليت دشمنان خودکه ازبادارن، کرديد انداختيدوحکومت ھمه ب را افغانستان ھای مليت ، جنگ

 کابل تنظيمی ھای درجنگ که کش وآدم قاتل ويک )غنی(فاشيست کرديدوامروزدردوريک فروشی خاک گرفتيد

را  شان ودختران وزنان کشيدند ازتيغرا وپيرافشار طفل. کشيدند خون به  راافشار و)عبدهللا عبدهللا(بود مسعود بااحمدشاه

 ،تاجک،  ھزاره رھبران خاينين ھمين تجاوزکردندوامروزدرپھلوی پنجشيربردندسرشان وبه کنيزساختند، اسير نام به

 .ھا ھزاره رحقوقبخاط دادندنه جان دھمزنگ درچوک افغانستان تمل خاطرحقوقه ب قراردارنداينھا .. و ازبک،  پشتون

 دارندوباھرمذھبی که یباھرزبان افغانستان ھای مليت تمام، بلکه  ھا ھزاره تنھا نه درباميان داشتم موريتأم درباميان من

 که است احمقانه حرف اين کنند می زندگی برادرانه درباميان ھم ھا مذھب سنی، که ھا مذھب شيعه تنھا نه ھستند که

 درجنبش ندارندکه حق وميدان وردک مگرمردم کمتراست باميان مردم نقش. داشتند شنق درجنبش ھا چراديگرمليت

 خاطرواليته وياب باشم جنبش دراين ندارم حق من ھستم مذھب وسنی ھستم ازپروان که من بزنند اول حرف ئیروشنا

ی ھا مليت حقدکن سردرگريبان کابلۀ نشاند دست حکومت کنم پوشی چشم ئیروشنا جنبش خواستن خودازحق ومذھب

 مملکت دريک دموکراسی باشند جمھوری سئيندارندر حق افغانستان ھای ھاديگرمليت غيرازپشتون بدھدرا  افغانستان

 ارمغان خودبه با را باریو بند بی و تلفي حق، کشتار  و رحمی بی درافغانستان آورد می عدالتی و برابر ،تامساو

 مليت سرما درافغانستان اجنبی خائينين چرا بپرسد؟ جھانی وجامعه کابل ندارندازدولت حق افغانستان ھا ومليت آورده

 ساختند ھا سرسبدديگرمليت خودگل ھای نشانده دست مظلوم ھای

 کرد وعده سمردادم سيما به کردم تکميلرا بشر حقوق ناقضين لست رفتم افغانستان به من سال يابيشترازده يشپ سال ده

 نشرنکرد؟ چرا کنيم نشرمی کردکه وعده جاللی دادم داخله وزارت به را قاچاقبران تليس نکرد؟ چرانشر کند نشرمی که

 کردندکجاشدپوليس خودداری دادم من که گرفتندوازنشرليستی پول سمروجاللی سيما بران بشروقاچاق حقوق ازناقضين

 ؟)انترپول( الملی بين

 که  رابشر حقوق جنايتکاروناقضين ھا ده نام الندمندرھ ؟)ھاک( جھانی ئیجنا شدمحکمه کجا؟ ھالند ئیجنا کجاشدپوليس

 آنھا اگر و بشر حقوق نه پرسيد کسی درافغانستان نه خوددادم ھای درنوشته کردند سال وپنج درسی جنايت افغانستان در

 دمفريادبرآم درکوه من.ھابرآمد درجاده ئیروشنا جنبش. کردند می محکمه ھايم نوشته اين کردندمرابا نمی محکمه را

 ۀمحکم چراعوض زنند؟ می اول غنبروحرف وعبدهللا دورغنی جنايتکارجنگی چراتاحال نشد؟ چراپرسان زدم فرياد

 اين ھاک ۀبشرومحکم حقوق چرا؟ نکردند محکمه کشيد وخاک خون بهرا  مردم کابل ھایگدرجن که حکمتيار الدين گلب

 سازند می حاکم افغانستان ھای برسرمليت آنھارا صلح امن به دوباره امروز و نخواستند راازپاکستان جنگی جنايتکارن

 می اول حرف؟ نوشند ھنوزمیرا  مردم خون وزيران وشورای جمھوری رياست درارگ اسالم حزب ۀدارودست چرا

 تمام نبودندکه ھا غربی رھمينگم ؟ھاک ۀمحکم ،ھالند ئیجنا المللی بين پوليس کجاست؟ شود می تحماي نھاآواز زنند

 ؟ساختند دايمی ۀندوپناھ دادندي واسترلياجا وکانادا امريکا غربی درممالک کاران تجناي اين

 بياور، گوينداسناد می کنی زادرن  زبا کند درد کرديدواگردلت حمايت محکمه چراعوض که بپرسيد اھغربي واگراز

 ھای درپست که کسانیمگر ؟است کی نيست اگراينھا ؟سندنيست آواره ونيوچھارميل افغان ونيدوميل شدن مگرکشته

 ، شھری متهيک ، واليتی متهيک ، مرکزی متهيک ، سياسی بيروی یازاعضا که سندنيست وکشتارکارکردندآن کنجهش
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 که جھادی وقومندانان گانه وھشت گانه ھفت ھای تنظيم سران ، انقالبی محکمه ، انقالبی ارنوالیڅ ، انقالبی یشورا

 چرادولت نوشتم طنزگونه ومسجدگلف الدن بن به خودراجع ۀمقال دريک من طورمثال؟ پرسيد کردند عام کشتاروقتل

 نوشتم وکاناداداشتم وافغانستان وانسانيت انسان بهی که عشق اساس به من نکردند محکمه نکردويامرا پرسان زمن اکانادا

 شود گرفته وجدانان نشودجلوبی تبديل ثانی افغانستان به کاناداروزی که

 می و آوردند دسته ب ھاراازکجا پول اين ھزاره وقومندانان داعش ، طالب ، اسالمی نورحزب محمدعطا ، دوستم مثال

 نمی پرسان بپرسداگرازجنايتکاران وجدانان بی ازاين که دارد؟ وليتؤومس پرسان حق کشندکی رامی مردم؟ آورند

.  مرده پرسان بچه که انستد می افغانستان ھای تامليت کردند می ومرامحکمه کردند می پرسان ازمن کردند

 تو که شود پرسان دولت از ويا کشيدند دربامرا ذ مردم که خائين وکيل وچند مدبر، ، محقق ، ازخليلی که امروزعوضی

 زادھارابهھوب زادھب تحقيق کردن خاطرپنھانه وب ندادی؟ انجام را خود ۀچراوظيف داشتی  را مردم جان حفظ ولتؤمس

  ترانگيرند تا کشندبگيرکه می محکمه

 نام شودواين يادمی ئیروشنا جنبش شھدای چوک نام به حاال که کابل دھمزنگ فاجعۀ که نيست شک جای ودراين

 ئیروشنا جنبش نام بهرا  زنگمدھ چوک ندازندازيکطرفيب ھمه ب ھارا مليت که داشت اندازی تفرقه ھدف ھم گذاری

 ھای تامليت زيرشوند سرا ھا جاده به که کردند تحريک را غمانول کنر، ، نورستان ننگرھار، ديگرمردم ازطرف گذاشتند

  بيفتند ھم جانه وب قرابگيرند ھم رویه روب افغانستان

 بيشتر بخوانندتضادھا افغانستان مردم دربين را وغيرانسانی غلط ۀخطب اين وغ عً خصوصا افغانستان دولت که زمانی تا

 دھد می رخ دھمزنگ چوک بدترازجنايت. رددگ می

 ايمان من است افغانستان ھای مليت تمام خواھی وعدالت خواھی حق کاسعوان اجتماعی واقعيت يک ئیروشـــنا جنبش

 و مدبر خليلی، محقق، اندازی دھدتفرقه نمی دشمن سنګربه دولی ده وسرمی سرداده ئیروشنا جنبش که دارم ويقين

 دسته ب پول واجنبی ازدولت که شان ۀنفروديګردارودست سه بايداين ندارد سود افغانستان ھای مليت دربين خاينين ديګر

 بردارند دست مردم ازسرکل تا شوند محکمه، بګيرند خودکرسی روان دنباله خواستندبه ومی اند آورده

 

 

 


