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 Political  سياسی

  
 کانادا آنتريوی ايالت درتورنتوی بينام وانتقادی طنزی ۀسردبيرماھنام ھستی عثمان سيدموسی

  ٢٠١٦ سپتمبر ١٨
  

 است برادرشغال زرد سگ
 هـتودرخان ميکشم دربيرون من    هدان گلدانه هللا خوانيم ھردومی

 فواره ميکند ھردوخون شمه چب   ازدورنظاره کندمارا می جھان

 ترازو وبی وزن شاعربی

 "اسالمی حزب" آيا« نوشته" آزادافغانستان-آزاد افغانستان" وزينپورتال در "امينی عبدهللا" محترم دانشمند

 »است؟"اسالمی جمعيت"بدتراز

 سرشاخ از نمايندگی نوشته عنوان من عقيده به فکرشدم اين به بخوانم را امينی عبدهللا محترم ۀتنوش متن که اين بدون من

 ونقدی بگيردوتبصره صورت یخگستا که نديدم ضروت آورد می باره ب ميوه چه که کند می نويسنده ھدف درخت

  کنم شتهنو متن درقسمت

 داوود، سردارمحمد نام که زمانی شودمن می شدرپر ھايش شنودشانه می موزيک صدای رقاصه که طوری ھمان

 درھرحکومت نکردند محکمه که تنھا نه را اينھا شنوم میرا  کرزی حکومت طالب ، مجاھد ، خلق دموکراتيک حزب

 درغياب کردند دربرابريکديگرابرازخشم مردم روی پيش در زدندرا  اول حرف درافغانستان وغرب شرق استعماری

 افغانستانۀ کشيد ستم مردم با پرده پوشی پيداکردندبدون خودحاال باداران طرف از راطمينانقد وآن بوسی روی مردم

 مزدوران اين و آن را دانند نمی خود افتخارباداران را ديواربرلين کنندوشکستن افتخارمی با وآشکار ھويد گری املهعم

 .دانند می افتخارخود ومذھب دين تاريخی

 .کنند می سياست فشایا رقص ستيژ وآن ستيژ سمندردراين چينندمانندباقی ینخودم خوددال باداران ازچتلی

 خودشجاعانه ھای ازنوشته ومن آورد من ۀخان به سرانجام را جنگی مجرمين بازرسان من نويسی حقايق که باوجودی

 خاينين اين روزی اگر کند نمی محکمه را اينھا روس ، انگليس ، ،امريکا غرب تا ھستم عقيده اين به کردم دفاع

 سروصدای که ھستم اين خرسندبه بودولیم نخواھ زنده من شدند کشانده محکمه بهه شد تبديل تفاله به زده جنايتکارتاريخ

 را ما که ھستی جنجالی نويس حقيقتۀ نويسند تواولين وگفتند کشيد من خانه به را جنگی جرايم دادرسانان من قلم پای

  بگذاريم تودرميان امروزبا داشتی جھانی باصالحت کماومح ازما يکهئھا وگله ھا درنوشته که یئھا الؤس مجبورکردی

 رابه ۀ اخيرچھاردھ خاينين که که کنم می تالش ام زنده روزيکه بودوتا نيفتاده اتفاق اين تاريخ درطول خودشان ۀگفت وبه

 سرکنند مراپشت ھای دونوشتهشو شان آرامش سبب جنگی جرايم والنؤمس درشکم آب که گذارم ونمی بکشانم محکمه
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 به تا نيستم ھم رشدی سلمان ترورکنندومن مرا کنيدوياخاينين مرامحکمه خاينين جایه ياشماب است اين من ھدف گفتم

 مرد که نيست ضرورت ھيچ است رشدی سلمان بشرنزدمن نسل ترين بزدل پنھان کنمازترس خودرا عقب پای شرفه

 افغانستان تاريخ درطول که ام نوشته که طوری ھمان مکن سفرعشق شيرنداریبيجاشودجگر نافش راباالکندکه سنگی

 شده کشانده نابودی به ناجوانمردانه ھايش وھمسايه  غرب ، شرق طرف از ائیجغرافي موقعيت جرم به افغانستان ومردم

 و دارد مهادوھنوزادماضرمرگبارزدن ومردم ما به دشمنی يا دوستی درلباس يا گشته روباه جان دشمن ،روباه پوست و

 شاھان ًخصوصا افغانستان مدارانازم تاريخ درطول توانست نمی مراتبرزده بود نمی ازخودم اگردسته گفته درخت

 شان تمام خان هللا غيرازامان یئمحمدزا وشاھان، پسرش تيمورشاه و نواسه اش زمانشاه، کبير غيراحمدشاه یئوزاسد

 افغانستان کردندواحزاب استفاده افغانستان وشکست نسوارخوددرخرابی طیوق ازعينک ھستندحتی و بودند اجنبی سگ

 . وھست بوده اجنبی وجاسوس درخدمت تاراست ازچپ شان رھبران حاال چه درسابق چه

 يکتعداداعضای شخود تنھا نه رسيد قدرت به که دزمانی کر قلمدادمی مترقی حزب يک اعضای از را خود سيماسمرکه

 کندازناقضين می خيانت افغانستان مردم به که است کسی اولين سمر وسيما کرد یئمغزشو ھم ار وانسانی شريف بزح

 خواھدکه نمی ودولتی محکمه ھيچ به دارم من که معلوماتی کندحاال نمیء افشا آنھارا ھای نام گيرد می پول بشر حقوق

مينا کشور ( خانم داکترفيض نز تاريخ وشيرزن مطھرداکترفيض وخون پاک بشررابدھدارواح حقوق ناقضين لست

 فاشيست خاين وھرروزيک است تاريخ باشدمحکوم تازنده شرماند را زده تاريخ اينم راداشت خواھر تيحيث که) کمال

 بزرگترين یئروشنا بخوردجنبش فريب تامردم فرستد می مردم فريب خاطر به خوددرتلويزون سخنگوی نام بهرا 

 و گفتند که وقتی ساخت پراگنده را نھا آخود تھی ميان ھای وعده با ستانبشرافغان حقوق واست بوده قرن جنبش

 می را دزد که ددرآمدن اندازتاريخ تفرقه اين" غنی" خواندندبازچرادرکون جنگی رامجرمينئی ضدروشنا کارانتجناي

  نامدمی یئروشنا شھدای نامه برا  دھمزنگ چوک يکطرف .گويدھوشيارباش رامی خانه وصاحب کن دزدی گويد

 یئروشنا جنبش عليه واعتراضه مظاھر به دست که کند می ريکحت را لغمان و مشرقی نورستان ديگرمردم ازطرف

 اشرف دوم ومعاون ، محقق ، ًخصوصاازخليلی خاينين اين دامن یئروشنا شھدای خون روزی که اميددارم ومن بزنند

  گيرد می راسرور دانش  غنی

 بودازاومردم شيرخورده خيانت پستان نکرداوسھالھااز عالن را امودمخدر قاچقبران نامخودوفانکردو ۀوعد به اگرجاللی

 وانسان انسان ادعای سيماسمرکه وداکتر سمندر باقی شالشخور باگرجی سپنتا داکتررنگين ولی نداشتند ترتوقعدزيا

 .شدند نمی تبردشمن کردندودسته نمی خودخيانت مردم داشتندبه دوستی

 نفرسکوت سه اين درقسمت، ولی کنند قلمدادمی نوکراجنبی جاسوس راخاين ھمه ،فروشان وطن ينديروزا ھمرزمان

 وامتيازدارند فرق چه وشرق غرب نفرباديگرنوکران سه اين اند اختيارکرده

 تمام کارشان اين با بوسيدند ھمرا  حضرت ھای خصيهکه  حضرت تنھادست نه که ديدند افغانستان ھای مليت ۀھم

 تنبان بکشند را افغانستان دشمنان تنبان که ساختندعوضی زدندوخجالت نارامی درقبرآتش افغانستان نجات هرا شھدای

 به نمک خاين کوشانی به ورسول ساختند سرافگنده را ديروزخود وھمسنگران کشيدند سياست خوددرچھاراھیۀ گند

 وازخون شد ھمدست يادطاھربدخشیه زند بودوباقاتلين کرده خيانت طاھربدخشی ياده زند به که بست مخفی پيمان حرام

 کردند حنابندان را خود دست خلق دموکراتيک باحزب افغانستان ھای مليت

 مي کاکا خان سيدمقيم مرحوم آمدزمانی می من ۀشوھرخال استادخليلی ۀخان ماوبه ۀخان به که سلجوقی خان الدين صالح

 نه زد سرمی ما ۀخان به گاه گاه داشت دوستی کاکايم با سلجوقی بود خکر حاکم ھرات الحکومی ملکيارنايب زمان در

 بودنيز سياستمدارو  شناس ادب ، بلکه شناس دين مرد تنھا
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 .بود راخاريده سرسلجوقی یئگو درطنزولطيفه استادخليلی ولی يدطوالداشت یئگو درطنزولطيفه

 ۀجمل از ھم او که خان شادسيدمقيم روان کاکايم در خانۀ يلیياداستادخل وزنده زابلی ياده زند ، سلجوقی استاد، ياده زند

 بودند مھمان، عصرخودبود دانشمندان

 کش پای دريک بودندآنھاازکابل ھموارکرده وتوشک چندقالين ،پدرمن زاگاه زاراوپيان درارغوان.بود ارغوان گل وقت

 می دوردسترخوان برانی بادنجان بشقاب دمنبو بيش نوجوانکی که بودندمن ترازششگزبودآمدهدزيا که دفور یئامريکا

  بودم مجلس درآن خوبی ۀشنويند چيدم

 :ه پرسيدکرد الؤس بياورداستادازعالمه وشوخی راسرگپ سلجوقی خان الدين صالح که خواست می استادخليلی

 گوزک يلاسماع مشھوربه سياه اسماعيل اززبان. کرد اوخنده نيست خان ھاشم بھترازصدارت محمودخان شاه صدارت

 شوخ وازشاعران ، ادب بودمردشعر، گوزک سياه خان اسماعيل تخلص )گويند ھوشيارمی درترکی گوزک( که

  زد می را اول حرف گوبوددردربارھم وطنزگوولطيفه

 بادربارخيلی اوکه شنيدم گوزک ياده زند يا سياه اسماعيل اززبان من :گفته کرد خنده خان الدين صالح استاد الؤبعدازس

 استاد به قول نقل واين رشتيا سيدقاسم ياده وزند ًخصوصااستادخليلیند برد می حسد آن ازنزديکی بودديگران يگنزد

 الشؤس درجال سخن دلخواه حاالماھی مانندکردهيه طور الؤس شدکه استادمعلوم ۀرھازچ. بود جالب خيلی خليلی

 .است خوردن قابل کردن بريان بی که يدآبر می یئازبحرکنجکو

 .بود گرديده ياب شرفع مخلو صدراعظم خان حضورھاشم به بودشب آمده ازھرات سياه اسماعيل گفت وقیسلج

 کردازاسماعيل جومی و جست درباری جاسوسان وجود در را داری حکومت ۀمااد داشت کنجکاوی عادت که خان ھاشم

 حکومت گويندکه می چه ھرات دممر محمودخان وشاه من داری طرزحکومت به بودکه پرسيده گوزک ياده يازند سياه

 آمده آويزازھرات دست فکرکندبی خان ھاشم خواست نمی که خان اسماعيل. امروز خان محمود شاه از يا بھتربود ھاشم

 درددل بامن دربارھستم جاسوس من کنندکه فکرمی باشمادارم هدوستانبطۀ را من دانندکه می مردم دانيدکه شمامی گفت

 کشتيد شمشيرمی شمابه بودندکه عقيده اين به مردم درھرات زده حرفھاراکی اين که توانم نمی کرده کنندمشخص نمی

  گويد می سياه اسماعل است دهاشھز گاوسرگاومش گويديعنی می خان ھاشم. کند می حالل پخته به مردم محمودخان شاه

 محمودخان شاه من پيش دکهنکن می تأجر کجا مردم است دهاشھز سرگاومش باشدگاو گفته کس باشدکه خدانخواسته نه

 نبود شيسرگاوگاوم حرف کندکه کبيرچراقھرشدبازتکرامی صدراعظم که دانم نمی وشماراگاوميش بگويد گاو را 

 يک وشمشيرکه پخته به کردن لحال از است ھرات مردم قديمی المثل ضرب کردنديک می استفاده جمله ازاين مردم

 تعبيرازحالل توچه اسماعيل گفت خان ھاشم بودن بدوبدترومساوی ودرقسمتکنند می استفاده است وطنی المثل ضرب

  ؟داری شمشيروپخته کردن

 با شودچه باتبرکشته شودچه می کشته که انسان يک کنم خودمی ناقص عقل تعبيربه اين مردم ازحرف من صاحب

 را او کشته واوکه ميگويند امقتولر شده بکشدکشته قاتل که ۀباھروسيل است مقصدکشتن باپخته وياچه ياقبات ساطورچه

 . استشده کشته يلهوس کندباکدام نمی فرق شده داده خاتمه انسان يک حيات گويندبه می قاتل

 ببرک و کشتند می مخفيانه کیه تر و امين هللا حفيظ .مخفيانه وجمعيت درمظھرعام کشد شمشيرمی به گلبلدين که فکرکنيم

 خود محاکمۀ فيصل درپای انقالبی وشورای کنند اعدام دادکه دستورمی انقالبی کمهومح انقالبی ارنوالیڅ به هللا نجيب

 ھا خودپرچمی ۀگفت به سيتانی شوداعظم زده انقالبی ازشورای حرف وقتيکه کرد می امضاء وجنايتکار فروخته

 سگ گس دم. اند زردبرادرشغال سگ جمعيت وحزب اسالمی حزب.شود ظاھرمی افغانستان مردم دربرابرچشمان

 نيستمی اسال وحزب جميعت بين فرق .است سگ سگ ودم سرتاپای. است سگ سگ ۀکل است سگ سگ پای است
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 گويددست خودمی ۀدرمصاحب روزاعطاک ي. خورد می بآ ھم خوردوحاال می آب گنده آب ازيک ھردوازاول ۀوريش

 کند می استقبال گلبلدين خودازآمدن ۀفردادرمصاحب است غرق افغانستان وبيگناه مظلوم مردم درخون نجتاآر گلبلدين

 تنگنا دريک نيست خر افغانستان مردم.  خرفکرکردهرا  افغانستان ھای يامليت و شده فراموشش شديروز حرف

 می سياست بدبوی گوز اسالمی وحزب اسالمی حکومت نامه ب پاردمچی يک ھردواز دانندکه می ورنه اند قرارگرفته

 که درحالی شرمند چيزنمی ازھيچ اينھا بازارندارد ديگردرافغانستان که مذھب و دين ، اسالم نام تجارت درقالب. زنند

 بی درکون درخت گويند می که کنند می استفاده المثل ضرب دھندواينھاازاين می دشنام اينھارا درميديا روزمردم ھر

  .نشينيم می آن ۀکنددرزيرساي می فرق چه گفت، سبزکرد غيرت

 وبرگ شاخ که خاطریه کنيدب دقت ًلطفا نوشته درخواندن نشود تعبيرنادرست من طنزگونه ۀنوشت اين است اميد 

 مشکل دادن ديگرپيوند يک با را نوشته اين ارتباطات نخوانيد دقت به دتايبين می قلم اين درشورزا را سمنی ازھرچمن

 طورنشان برخانکا وزيرمحمد ياده زند شپسر به که خاين خان محمد نسواردوست وقطی عينک طورمثال بود خواھد

 درگرفت خونين جنگ عليخان ۀدرقلع که ه ئیتتمدر عليخان توسط شود ھمدست ھا انگليس با بودکه کرده روانه

 الل موھن تاريخ گفته به انگليس سپاھی که انگليسی يکه ئی تتمدر پسرعليخان خان صحبت شد زخمی خان ميرمسجدی

 می شمرده افغانستان ھای جنگ درتاريخ جنگ مشھورترين عليخان قلعۀ شدوجنگ کردکشته می تشويق درجنگ

  شود نوکرانگليس الل موھن غباروتاريخ تاريخ به هعشودمراج

 

 

 


