
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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوکاناداۀسيدموسی عثمان ھستی سردبيرماھنام

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٢

 ت،اس ) ام راول(شترمرغۀ حضرت صبغت هللا مجددی که ازخانواد

 خواب ديد
  يااينکه قره فال زدی لب آب ديد     استخاره کرديدی ياکه خواب ديد

  مگرخودشباب ديدی، پيرخری      هـکردی جنايت ھنوزنکردی توب

  شاعربی وزن وبيترازو

 که در روزی!يادش آمدکه مامجاھدين کرامه ب ون ديديعبدهللا عبدهللا به عربستان سعودی سفرکردمجددی که درتلويز

که به پاکستان برگشتيم آی اس آی مارانگذاشت که سرقسم خودمانندکوه ھندوکش استواربمانيم  خورديم وقتی ه سوگندکم

  .درموجھای دريای سياست به خس ناچيزتبديل شديم 

 سياف که دراين وقت ھابيچاره شده باعذرمی گويد که به سياف يک بينی خميری شود!خداھمين عبدهللا عبدهللا رانشرماند

 دومردم می گويدکشتارتان درپشاور،يدرپھلوی طالب وداعش قرارندھ را !ه اومردم افغانستان ازخدابترسيدمجاھدکرامک

 نگی ھای کابل که ازجھای تنظيمی کابل که سگ گودرافغانستان درشھرھا،درقريه ھا،دردشتھا،درکوه ھاخالصه درجن

  .ماندمگرفراموش تان شده ی جاه ھزارکشته ب۶۴ھای کابل نه تنھاويرانی ھای بيشمارگآن جن

سفيدکردفراموش کرديد؟وطالب  جنايت شمارا خلق  ب دموکراتيکزدسته حو ودارحزب ودارودسته داوود،  روی داوود

به دستورباداران شان  ھليگوپترھا با روی شماراسفيدکرد،کرزی ،عبدهللا وغنی روی داعش والقاده راسفيدکرد

  .تامردم بيگناه رابکشندواينھاکمک ھای بين المللی رابگيرند ادندبه واليات انتقال درا جنايتکاران 

 می دانستم وزود اگرازرفتن عبدهللا ونور گويد می باخود ون سفرعبدهللا رابه سعودی می بينديکه مجددی درتلويز وقتی

  .سنگ نزنيدرا مره می کنيدشيطان عمی شدم ميگفتم اگرحج  خبر

بدهللا به سعودی رفته ،شب خيلی ناراحت بودم مراخواب نمی بردفکرمی کردم که ون که عيازديدن وشنيدن خبردرتلويز

نه :  گفتم؟ شمابازتورخوردهبواسير ھایمگر چراخواب نمی کنيد؟ درخانه گفتند زيرپھلوھايم خارمغيالن کاشته اند در

چيزی چرت بزنم حتمی ذيت می کندوقتيکه که دربيداری سرايادم می آيدمراه وزکه پيرترمی شوم گذشته ھايم برھر

ون که عبدهللا عبدهللا به مکه رفته خدامی داندکه من چه حال داشتم وسرديگررھبران چه يدرخواب من می آيدباديدن تلويز

  .يستند وگرنه مثل من کره می انداختند نخالص وربانی زنده  گذشته خوب است که محمدی ،
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ودرابه خاطرخودخواھی ومزدوری به پاکستان شکستيم رنج  خداقسم کرديم وقسم خۀکه ماسران مجاھددرخان آنروزی

حزب  درپھلوی داوود، را ی بگويم اومردم مجاھدئُ سياف بی وجدان نيستم که باپررومن مثل کنجه می کندشوجدانی مرا

 يم مارادرپھلوی ديگرئما بگو ديطالب ، داعش، کرزی،غنی القاعده مجاھدين ازنگاه جنايت قرارندھ دموکراتيک خلق،

  .دتاريخ قرارمی دھديمجاھدين قرارندھ

وياازترس نگويندکه دم سگ سگ است سرتاپای سگ  حيا و شرم حضور مردم ازخودعقل وشعوردارندواگرمردم از

 غنی وعبدهللا تمام اينھاسگ برادر داعش، کرزی، القاعده، طالب ، مجاھد، حزب دموکراتيک خلق، سگ است داوود،

رفته مانندشغال ھنوزھم قوله ننوزھم مزه جنايت ازدھن رھبران ھفت گانه وھشتگانه شغال است ولی دردل می گويندھ

  .دييف ديگرجنايتکاران قرارندھدمی کشندکه مارا درر

زنم که ماقرآن کرديم وماقرآن شکستيم مانندنادرواحمدشاه خواب کنم چرت اين رانشب درخانه پافشاری می کردندکه من 

 نمی کشم پھلون احمدجان ولی نعمت من است مرارا من پھلوان احمدجان :عودگفتکردندومسءاضمسعودکه درقرآن ام

من کی د مثل سگ زمان داوود ازپنجشيرکشيده بودندپھلوان احمدجان مرا با ديگرجاسوسان ازنورستان به پنجشيرآور

  .درنمکدان شاش می کنم ولی شاش کرد ولی نعمت خوداحمدجان راکشت

 ديندھ رديف ديگرجنايتکاران قرار در را  نمی توانم مانندسياف به مردم بگويم مجاھدوجدان پيش بروم  اگرمن ازدر

رنج وجدانی می  تاکی ؟ گفتند  من میۀفراموش کنيدمن مثل سياف بی وجدان نيستم وھمان شب تمام اھل خان جنايت مارا

  . مرارھانمی کندير ھايمبواسمرابه حالم بگذاريدتادم مرگ اين رنج ھاراباخوددارم مانند    : گفتم ؟کشی

 الحق گورتوبسوزدکه ازماسگ آی اس آی ساختی وماھم فکرنکرديم که فرق بين ماءضيا :رفتم به کوچ درازکشيدم گفتم

نمی دانم  درحال کفيدن بود ست سرم ازشدت دردارھبران حزب دموکراتيک خلق که سگ برژنف بودندچه  و

  .چطورمراخواب برد

 درحال حرف زدن باعبدهللا ھستم می بينم .گ نزنینبه سرا مره شطان عمی گويم اوبچه درحج خواب ديدم که به عبدهللا 

 الدين مجروح ،ءبھا عزيزالفت، اکرم ياری، صادق ياری،قيوم رھبر،  مينا، چندين ھزارانسان صف بسته داکترفيض،

 عزيز قيوم رھبر، ينای بزرگ ،ستاده باخودمی گويم ماقاتل داکترفيض، مينفرديگردرصف اول ا چند دگروال چنزی و

  .قاری ندرت ھستيم جنرال کتوازی، نزی ، چمجروح ، الفت،

ينه روشن است که به دستورآی اس ئ مامثل آوجنايت ووطن فروشی وھمه وتاريخ مارا به نام جنايتکاروقاتل می شناسد،

صادق  م کشتيم ولی اکرم ياری ،داخل ودرخارج ترورکردي در ما تحصيل يافته ھارا ًوھزارنفرديگرخصوصا آی اينھا

بھمن وھزاران نفرديگرکه درپھلوی اينھاقرارداردمانکشتيم اينھاچطوردرپھلوی ھم قرارگرفته  حسين طغيان ، ياری ،

  .اند

مگرشمانايب وخليفۀ من درروی زمين ؟ بنده ھای شما يا بنده ھای من بودند ای قاتلين بشريت اينھا غيب می آيد، از ندا

روشمامراآن قدرضعيف فکرکرديدکه افظ آن دين بودم وھستم نه کس ديگنی راکه من به وجودآورده ام من حوھردي بوديد

 من به بنده ھای خودوعده دروغ داده ام که من حافظ دين ھستم ولی گذاشتم به جای من جنايتکاران حافظ دين باشند، شما

  .ذالت تان مرانزدبندگانم خوردوخميرکرديد ربا

 وکری ندارم ازنام من استفاده کرديد، کوری نام خداھستم مثل انسان عادت فراموشی،ه وديدکه من بمگرفکرنکرده ب

د،رھبران حزب دموکراتيک ودست حکومت داوه سردين من تجارت کرديد،اين کسانی راکه درميدان حشرمی بينيدکه ب

 حکومت حامدکرزی، رھبران القاعده ، رھبران طالب ،رھبران داعش، رھبران ھشت گانه، رھبران ھفت گانه، خلق،

   ياازشما؟ندحکومت عبدهللا وغنی کشته شدندبنده ھای من بود
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مداران مانندانسان ھای دامن به پشت سرافگنده دريک صف واحدچپ وراست چشم به زمين اماھمه زم، ال خداؤبااين س

 ما به بغل سياف می زنم می دانی چرا دآرنج خو م چندچيزدرخواب خطورمی کندبادرھمين وقت دردماغ انداخته بوديم،

داين يدرپھلوی ديگرجنايتکاران خداوندقرداده وتومی گفتی ازخدابترسيدمارادرپھلوی ديگرجنايت کاران قرارندھ را

  .شاھدی ازحق است

 طان ت ھمراھان شمادرحج عمره شيأوھي بيشک خداوندحق المبين است دوباره باخودگفتم چرابه عبدهللا عبدهللا گفتم شما

درخواب دردلم می گرددکه خدارانمی بينم وندای اورامی شنوم که خداميگويدقبرتمام اين  ھمين حرفھا سنگ نزنيدرا 

يدکه درمکه تنھامسلمان ئجاکنيدوبعدبه تمام مردم دنيابگوه دوجابيسگھای جنايتکاررادرپھلوی قبراحمدشاه مسعودانتقال دھ

  .به سنگ درسعودی کسی بزندرا ندحاالديگرضرورنيست که شيطان به سنگ می زدرا درايام حج جای شيطان  ھا

 حاال برويد به پنجشير دنازاين درافغانستان بياي بعد بيت المقدس به مکه انتقال دادم، از  مسلمانان راۀکه قبل ھمان طوری

ن عبادت بشريت شيطان ھای واقعی درپنجشيراست اين شيطانھارابه سنگ بزنيدودرقبرشان چتلی کنيداين کاربزرگتري

  ديبعدازاين روزاست اگرصواب می خواھ

دفکرکردم شنيدم ازجای خودبلندپريدم دوباره درجای خودنشستم تمام جانم می لرزيدوباخودرھمين وقت صدای گرمبس 

 يا .اگرمراعکک بدخبرفکرنکنيد کمی که آرام شدم عقل به سرم آمد ناک چه سری است ،که درآخراين گرمبس وحشت

راکت  باز  غلط کرده ام بعدفھميدم وتعبيرخواب خودراکردم که گلب الدين می آيدۀستخار ا فال بدديده ام وياکه يدئنگو

درھمان وقت به سياف تيلفون زدم تمام سرگذشت خواب خودرابه اوگفتم  زنی درتمام واليات افغانستان شروع می شود

دوانگشت پنھان نمی شودمااگربدترازديگرجنايتکاران آفتاب به . بترس سرزخم مردم افغانستان نمک پاش نده خدا از

  .ًتاريخ نيستيم خوبترھم نيستم واقعابه گفته قاضی موسی  دم سگ سگ است سرتاپای سگ سگ است 

  ش بهسی گريخرع

   محکه بری

  چونکه پس آيدبا

  پاالن زری

  نه به پشتوگفتم نه

   به زبان زرگری

  حرفھای باال

  گرفته شده از

  ُدردری

  ف است حرفھای سيا

  به مردم حرف خری

  گرتوحرف سياف قبول کنی

  باخبرباش که تو 

  ازخدامنکری

  خرخرباشد

  فرق نداردکه

  زری باشد ش پاالن 
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 شترمرغ . استبه معنی شترمرغام راول زحمت بدھم که دنبال فرھنگ دھخدابگردند دگان اين قلم رانبايدخوانراستی ن

يدبارببرمی گويدکه من مرغ ھستم من بازنده يادصباح الدين ئ اگربگوودقواره شترنشان می دھدکهراه که می رودازخرد

 کشکی وزيرمطبوعات دوران زنده يادموسی شفيق بعدازکودتای حزب دموکراتيک خلق باکريم خان اسحق زی ناظر

يدم که صباح الدين کشککی واسحق زی شن اززبان زندياد راام راول  ۀ بوديم اولين بارکلمیداوودخان دريک اتاق زندان

طه و مجددی رامشرۀبرھان الدين کشککی که دردربارحبيب هللا کلکانی حرف اول می زداوبه فرزندخودگفته بودخانواد

 .کردند يادمیام راول  ۀنام خانواده ن بھاخوا

   خرخرباشد

  فرق نداردکه

  زری باشد ش پاالن 

 آن، به حرفھای سياف مردم بازی ۀه قواررمی کندنياگرسرخرپاالن زری ياکتاب بارکنيدھمان خراست نه نام آن تغي

معذرت می خواھم اين  ندارندء چشم حيا دامن به پشت اندختند و نام دين تجارت کردنده که اين عالم دين است ب نخورند

  . اينھاھمه شاگردان گلب الدين ھستند )ازخونی نترس ازکونی بترس( ضرب المثل من نيست ازمردم است که گفته اند

وبسياری جمالت اين نوشته کنايه آميزاست درلباس  .حقيقت ببينيدوقضاوت کنيدۀ درچھر  شمارا طنزگونه اين نوشته 

 خروارپنداريدوچشم پت کنيددرعالم سکوت ۀزمشت نمونو روشن تاريخ معاصرافغانستان که جنايت افشاروقندۀينئآيک 

که دوستم امروزپاداش آن  دردرامی کشيدند،به کانتينرسوزی دوستم فکرکنيدکه انسانھای زنده درآن لحظه چه نوع 

کمترازجنايت دوستم وجنگای  واتمر شايدبگويدکه جنايت اسپنتا يس جمھوری راگرفته ئمعاونيت اول ري با جنايت را

 خواھدھمه رابامن دشمن بسازيدشمازبان وقلم نداريدکه سکوت دربرابرجنايتکارمی حاال می کاکا تنظيمی کابل است؟

  .کنيد

وستان می گويندروزی آخرھستی ات بربادمی رودوزبان سرخ توسرسبزترابربادمی دھداگربه اين خوش ھستی شه ديھم

ندرين  بدنام درافغانستان کسی نمی شناسداۀتاحال زنده نيک نام ومرد .خاطرواقعيت گويی تومی مانده که نام تودرتاريخ ب

ھنوزھم مردمان بيخبرازخوددرعقب خاينين وشترھای کاروان دايم درپشت خربسته شده راه کشته بسياراست 

خداھست کرده ويکتعدادانسان ھاراجنايتکاران تاريخ می سازد وبه پشت  وجنايتکاران صف بزرگی راازخودساخته اند

 خودمی کشندمثليکه يکتعدادافرادھم ھنوزدردور رھبران حزب دموکراتيک خلق ،دردوررھبران ھفتگانه وھشتگانه ،

حامدکرزی، دردورغنی وعبدهللا می چرندوھنوزاين رالقاعده دردورداعش ،دردوردردو نی،دردورطالب ، دردوحقا

اينھاشترھای ھستندکه دردم خربسته شده انداميداست که ديگرجنايتکاران مانندصبغت هللا . شناخته اندن را مردم جنايتکار

واين جنايتکاران تا ازمليت ھای مجددی خواب ببينندواقعيت ھارااعترف کنندوازمردم افغانستان معذرت بخواھند

 نکند من به اوداده ام منتشررا که لست جنايتکاران  افغانستان معذرت نخواھندوسيماسمرازوجدان انسانی اش کارنگيرد

وقابل بخشش بوده جنايت خود  کندچشم پوشيدن وسکوت کردن دربرابرجنايتکاران توازقاتلين مليت ھای افغانستان حماي

 توسيماسمرتوسط دلقک خودآقای بيدارمنتشرنکنيدروزی خون پاک مينادامن توقصاب را يتکاراننيست واگرلست جنا

 نشر را  که نام ناقضين بشریبزرگ رحم به ابليس زمان است تازمان رحم به قاتلين مينای شھيد راھم رھا نخواھدکرد

به نشرمی رسانم که درحقيقت اعتراف که مبينندرا جنايتکاران  ھستی ھم ازسرکل شمادست بردارنيست وخوابھای دينکن

  غيرمستقيم جنايتکاران می باشداين خواب ديدن ھای جنايتکاران ادمه دارد

 

 


