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  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

  
  ترازو وبی وزن شاعربی ھستی عثمان موسی سيد
 ٢٠١٦ اگست ٢٨

  

  کشتند انسان دين منا به
 نگفتم جواب دوستان ۀھم ايميل به که ام شرمنده

 سردار ھست کارمردم ایــج به   بار ندارندازخودکارو مردم چرا

 سردار رفتن تنـگف راست بجرم    ؟ احوالدارای چيست انــشـه گن

 )ھستی(

 کنم نمی پنھان وکانادا افغانستان چيزراازمردم ھيچ که ام داده قول افغانستان نجيب ھای مليت شما به من دوستان

 من وبد خوب عادت اين به کشم ومی کشيده زيرکاسهاز را حقايق ھای کاسه نيم شود ھم من کشتن و زندانی واگرسبب

 دندار کامل یئقلم آشنا دگان ايننخوان

 گذاشته ًوشماراقبالدرجريان ھالندسفرکنم به من قراربودکه کرده خلق من دردسربه من قبلی ھای نوشته دانيدکه شمامی

 درافغانستان که آنقدرجنايتی که نمسفرک ھاک ديارمحکمه به نتوانستم ضعيف واقتصاد یئجا بی ، مريضی نسبت بودم

 به را نفر دوسه صرف محکمه دارد ادمه جنايت وھنوزھم گرفته قربانی ديارمظلومان آن دفاع بی وازمردمان داده رخ

 اگر کنند زندگی وغرب امريکا استرليا، پرمھرکانادا، درآغوش دکهنداد ندگیھپنا جنايتکاران ۀماند باقی به کشيد محکمه

 احزاب طالب مجاھد، ، خلق دموکراتيک حزب پوليس وتو ھاک توقاضیً خصوصا دانيد مقصرمی غانستاناف ھای مليت

 مگر اند شده ايوبی الدين صالح وامروزجانشين کشيد آتش به را ھا يعقوب ۀعقل که ساخت راکی وداعش اسالمی تندرو

 ما و ساختند را پاکستان تندرو ومجاھد القاعده ، طالب زده تاريخ جنايتکاران اين وانگليس امريکا : بينظربوتونگفت خانم

 امريکا دوقلوھای دربرابرزدن وليتؤمس ماچه کرديم افغانستان داخل را بشريت ھاوقاتلين جانی خوداين خاطرمنافع به

ه ب که دارند پافشاری ھنوزھم کنند درو بايد کردند کشت که آنچه. درمان نه است درد رانه خودکرده داريم نيويارک در

 شريف حل شمشر يا و کرد دوا را افغانستان مردم درد نظربوتو بی خانم اعترف وآيا دروکنيد کندم کرده کشت جو جای

 ھند ازاستقالل بعدرا  ژاندارم اين کی ؟است کی منطقه ژاندارم داندکه نمی افغانستان مگرمردم تيزترساخت ترو تيزرا 

  )شان خاين مدارانازم با باخته شرف پاکستان( ؟را ايجاد کرد نوبلوچستا ديورند خط کشمير، سرطانی وغده ساخت

 سفرنمی ھالند وبه ندارم را خود قبلی ھای ازنوشته دفاع حاالجواب ام زده درتاريکی مشت من فکرکردکه ھالند پوليس

 ھالندشده،نمی به رفتنم مانع من وپيری من صحت بودن دولهگ باشندکه فھميده وشايد باشند طورفکرنکرده شايداين کنم

 تمبربامنپس ١٥ تمبرتاتاريخپس ٥ سرازتاريخ بيشترنيست نوشتنۀ حوصل خالصه.  برقرارکنم ھالندتماس پوليس به توانم
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 نباشد عبدهللا و غنی وبازديد ديد مانند که نکند خدا ببينند من با آنتريو تمبردرايالتپس  ١٥و ٥ دربين که قرارگذاشتند

 کنم دفاع ازآن نوشتم که چيزی ومن باشد دربين صداقت

 باشدمردانه می منوطو  رمردمبدربرا من وانسانی وجدانی وليتؤمس دردسرنيست کردم درباالشوخی خواھم می معذرت

 بگويم یلالمل بين وپوليس ھالند کانادا، پوليس به ھراس بدون ھاافشاکردم درسايت طوريکه خودھمان وطن جنايتکاران

 خورا ووجدانی ايمانی دين باشم روززنده تاآن کنيدکه دعا بود وبند بنداست پايش نايتج درگل خری کدام که کنم وثابت

  . کنم ادا

 ھالند وپوليس ھاک محکمه بارھا بازشود من برروی ومحکمه پرسان ۀدرواز روزی که واست بوده من آروزی يک اين

 حزب کنيدخاينين نمی پرسان انوازجنايتکار گيريد نمی ھاک راشاھددرمحکمه اگرمن بستم انتقاد چماق به را

 حزب جنايتکاراناز  خواسته سنگ سياه که سردارمحمدداوود دارودسته ، طالب ، مجاھدين ، خلق دموکراتيک

 دست وآن است دخل بی بنده داده خودنشان ھای درنوشته و کرده فاع غيرمستقيم قلم پررويی با دووداو خلق دموکراتيک

 اين که کرده خودترجمعه نفع به روسی زبان به بی کاجی جاسوسی دستگاه درآمده کتاب شکل به که سنگه سيا نويس

 !)رح( سنگه سيا صبورهللا برپيشانی است تاريخی ننگ کتاب

 جای مرابه باشم کرده نوشته دروغ چيزھای واگرمن حاضرشوم دردادگاه من کنيدکه رامحکمه ياجنايتکاران بارھانوشتم

 را خدا بينند می بامن  ھالندپوليس تمبرپس١٥ الی ٥ تاريخ بين شد قبول افغانستان تمل ۀتوب الخرهاب کنيد محکمه آنھا

 درباره ًقبالھمه من کنم میءراافشا وطن خاينين ھراس بی ندارم افغانستان به رفتن توان حاالمن فکرنکنيدکه شکر

 که،  بپرسند ازمن که دنکردن تأآنھاجر ديدم ھم وديگران فھيم بامارشال رفتم ھم افغانستان وبه نوشتم چيزھای خاينين

 نداشتند سالم وجدان اگر آنھا بود وطنپرستانه و طرفانه بی من ھای نوشته چون) مسعود احمدشاه( زدی قلم ماربا بت چرا

 باآنھاھم زدند می اول حرف کرزی دردولت که خلق دموکراتيک حزب ۀپوسيد بااعضای ھاباخبربودندومن واقعيت از

 من کردندروزبازگشت که کاری تنھا. شود درآينده من سکوت سبب نتوانستندکه کرده کاری آنھاھيچ مديد نزديگ از

 راگردآورده وترورستان انبر بشروقاچاق حقوق ناقضين ولست چھاردھه خاينين درقسمت بودم کرده جمع که اسنادی

 را اوراق مااين نباش توناراحت دادند عدهو. گرفتند وقت آن وزيرداخله جاللی احمد وعلی سمر دستورسيما به ازمن بودم

 که شدم خبر بعدھا نشرنرساند به رسانم نشرمی به لست اين من گفت جاللی و کرد سيماسمرسکوت رسانيم نشرمی به

 دردولت که گذشته ھای گرفتندودولت پول الملی وبين ه ئیحرف ازقاچاقبران بشروجاللی حقوق ناقضين از سيماسمر

 باران بادشد، .دنشدن برانچاققا بشروطرفدارافشای حقوق ناقضينی طرفدارافشا زدند می اول حرف کرزی جان حامد

 شدند بادآورده دالرھای صاحب ،جاللی و سيماسمر داد را چين خوشه خدامراد شد،

 ھم اگرحق است اين پيری شودخوبی می ناتوانًجسما  انسان که است اين پيری بدی بد، ھم است خوب ھم پيری راستی

 است شده کواته گويند می یئبگو

 خاطریه ب بينام وانتقادی طنزی ماھنامه دگاننوخوان ازدوستان خواھیرعذ خواھم می ندارم زياد نوشته ۀوحوصل توان

 نام صرف شوم می حساب قلم ملی درجمله کانادا درآنتريوی بينام وانتقادی طنزی درماھنامه مريضی نسبت ًفعالمن که

 کاروجدانی بينام قلمی وھمکاران دوستان شود نمی ديده بينام وانتقادی طنزی ۀدرماھنام ازمن ی ديگرچيز،  سردبيربينام

 کارھایی شمالی  درامريکا که کنم افتخارمی بينام وانتقادی طنزی ماھنامه نام به ھستم تازنده برندومن می پيش خود

 دارد فروان ھای دهنوخوان دوستان داده انجام خوب
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 نويسندگان مکمله شھرت آدرس ، نام ومابه شناسم اورانمی ھم من که دوستی بينام وانتقادی طنزی ۀماھنام دراين

 باقلم ھرکس که سودحجراال بوک مانندفيس داراست پيره وبی درودروازه بی نام بی افغانستان سرحدات مانند کارنداريم

 بزند بوسه سودحجراال مانندسنگ بينام داردکه خودحق

 يسطنزنو طنز، درآن )کيری جان(توپر چرت بودبنام شده نوشته بينام وانتقادی طنزی ۀدرماھنام کهی طنزه کوتا سخن

 بخوريد ھم اتفاق به گفت گذاشت خروسگ روی پيش نان کاسه يک داشت سگ خرويک يک کيری بودجان نوشته بينام

 نجنگيدآنھابخورندمشغول سرسفره شما دننکن شمااستفاده ھاازنفاق پرنده که شويد خوردن مشغول آرام نکنيد بچگی کار

ه اوب کرده خلق !!مظلومی امريکا دردسربه که پوتين ھای قلدری خاطر به دورخورد کيریجان  پشت که شدندھمين

 سياسی موقع ازاين خروسگ، زد ھم ترکيه به سری ترکيه کودتای خاطرسروصدای به کردوھم حرکت مسکو طرف

 .کردند استفاده

 بالگده دورداد الخرخرمجبورشدکوناب داد نمی خوردن ۀاورااجاز کردسگ می پيش کاسه دسربهخو خاطرحقوق خربه

 .شود داده نان خوردن موقع اوھم رازدتابه سگ محکم

 است وپيچيده مغلق زندسياست می خروسگ برسراين گلی برگرددبازچه کيری شودوجان می آخرکارچه که واين

 ازگليم پای که بينام کند ماغلط ايرانی دوستانۀ گفت وبه ندارد ار یئگو ابرازنظروپيش حق بينام ۀماھنام

 .خودبيشتردرازکند

 شايد شود نمی انتريوديده دکانھای در بينام وانتقادی طنزی ۀماھنام که آمد می ايميل روزصد نيست پنھان چيزی شما از

 تورنتوآمده سرنشرات ھا مصيبت ينوا باشد شده آوری جمع رسد می شماره صدھا به راژآنيت که ه راماھنام آن کسی

 ۀماھنام گليم ًخصوصا ومجالت ھا روزنامه جرايد، ونھايتلويز ولينؤمس نداده اعالن ھاراکسی ونيتلويز که وقتی ھر

 کردند جمع  را بينام وانتقادی طنزی

 امروزازاين یبغالن و ديروز پروانه ربانی آقای ھستم مريض بدبخت من باخودگفتم کردم ھاتعجب ايميل ازاين من

 کرده گیوبچ اشتباه باشدآنھاھم شعردستورداده کاروان کشان تنبان به باشدکه نشده دارد، ھم وحق است مانارحت بينامک

 زده دريا به دل باشند کشيدهرا  بينام تنبان نمانده تنبان خودشان درجان حاالکه باشند کرده ھاجمع ازدکان را بينامک باشند

 باشند کرده ھاجمع راازدگان بينام ۀوماھنام باشند

 يتيم بينامک زرنگاربا ۀنام دوھفته شودکه می تنھاشنيده ندارد رقابت کس باھيچ بينام وانتقادی طنزی ماھنامه که درحالی

 زرنگارھمسری ۀنام بادوھفته بينامک دانندکه می یھکو وبابه محبوب کندمريم می سالم رقابت ندارد وکوی کس که

 نيست ارزرنگارھمک توانداين نمی کرده

 زده دست کاری چنين به باشد نشده ناراحت او کنند می شوخی براھنی باداکترصاحب دربينامک وقت ھابعضی بچه

 یشعرزيبا اين کرده بااوشوخی خيلی خسروشھانی دارد عادت ظنزی ھای شوخی به داکتربراھنی نه گفتم باشد

 پای پل گوته جمال يعنی جيم نکرده نوشته کارگرفته قلم قتنھاازاخال )ج ث ت ب الف(رانقدکرده براھنی داکترصاحب

 گيرد خودنمی سيال را  بينامک وزرنگارھم نميتواند ديده بينام کردن درجمع کسی ھمرا  داکترصاحب

 ھا مردن سگ آنقدرازاين ما کرده جمع آنتريو یازدکانھا را بينامک ھرکی شگورپدر نوشتم دوستان ايميل جواب به

  .يادديدمز ھا وخرمردن

 گرديم می ریيک جان وخر طنزسگ ھمان مادنبال توھستيم وخال خط ۀفتيش نه ما کردن ايميل دوباره بينام داران دوست

 رانوشتم طنزگونه ۀنوشت اين بينام وانتقادی طنزی ۀماھنام دگاننخوان روی خاطرگل به من کنيم حال آن ازخواندن که
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 خودارسال عالقه مورد ھای سايت به هطورخالص نوشته اين الیه بدرال راھم ریيک وخرجان طنزسگ خالصه وھم

 .کند حال و طنزبخواند استاد داد خالق واستادم تانشرکنند کردم

 کشتند کردندانسان غلط

  مردم شد چه

  کشتند پروان

 تا زکابل

 کشتند بدخشان

 و دين تنھاھرقوم نه

  مذھب

 کشتند ھانابيگن کارو گنه

 است خراب اگرگفتيدمذھب

  خاطرعقيده به دادن فرمان

  کشتند افشاريان ومرد زن

 پغمان و کابل تنھامردم نه

 کشتند کاپيساوباميان

  زلوگرتاکابل

  است خون آسياب

  کشتند مرادخان وده برچی

 و غزنی تابه زھرات

  وردک

 کشتند ترکستان سراسراھل

 و غيسدبا ز

  وھلمند فراه

 ومزارو فارياب

  کشتند سمنگان

 بود ھرجاھرچه به

 جانھا اززنده

  کشتند جان وزنده زنده ھمه

  کرد؟ چه ودولت مجاھدوطالب

 کشتند مردمان آی اس آی نام به

 فاش خودکردندرازخويشتن که

 و یئروشنا جنبش

 کشتند مظلومان

 وآئين ھست ومذھب دين اگراين
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  کردن خوب

 کشتند اديان پيروان

 دادند ھستی به

  وبھشت دوزخۀ وعد

 کشتند انسان دين نام به

   :نوت

 ، واليت درکدام ، واليت ازکدام ، آنھا اصلی ونام جعلی نام ، زندگیو محل  آدرس ، وظيفه ، نام ازجنايتکاران ھرکس

 که یئانسانھا ۀدھمبنويس وکينه عقده بدون وجدان درنظرداشت با شده یجنايت نوع چه مدارمرتکبازم کدام درزمان

 حزب سردارداوود، زمان ۀباخت وشرف وجدان بی حکومت وجنايتکاران اتليننيستندتنھاق کنندخاين ھاکارمی دردولت

بينام  ايميل ًلطفابه دارند وتروردست درقاچاق راکه وغنی کرزی حکومت وخاينين طالب ، مجاھدين ، خلق دموکراتيک

 از دھم می دارم ھالند وليسباپ که درمالقاتی شما ونام شماراباايميل ھای نوشته من نفرستيدکه فريبنده ًلطفاايميل بفرستيد

 دھدبدھدخرمن می مرااگردشنام است شريف ھرافغان ۀوظيف بنويسيداين ودشمنی کينه کاربگيريدبدون ووطنپرستی شرف

 وجرايدومجالت ونھاودوستانيتلويز بنويسيدبه وجدان بانظرداشت ندارم ساھر وتھديدمن ازتوھين بردهرا بار اين سالھا

 دبفرستي من وليتؤمس به ھم

 بگو راست داری اگرشرف   کوه ما ومردم ھستم کاه من

 

 

 


