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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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 Satire طنز

  سيد موسی عثمان ھستی ناشروسردبيرماھنامۀ طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوکانادا

  ٢٠١۵ اپريل ١۴
 

  تشت بدنامی پيروان رسول سياف

  بام افتاد از توسط وکالی شورا

 
  آدم به بھشت بود

  ريش نداشت 

  ش سرزدشکه ري تی  وق

  برونش کردند

  گرريش بُوديک رکن مسلمانی

  آنجانرويد که

   نه حورھست نه بھشت

  )ھاحی(

 چند که به روشن سازی واقعيت ھابپردازيم که ازطرف اين وآن آگاھانه وغيرآگاھانه تعبيرنادرست نشود قبل ازاين

که درخارج  غانستان بيشترازکسانیسطربه شکل پيش نويس خدمت شما به عرض می رسانم که شما مليت ھای اف

به آتش کشيده  بايد که گفت کابل شھرکفروکمونست بود ه می سوزيد ھمين سياف نبودئآتش طوط در زندگی می کنند

به را وخاک کابل  آتش زدندرا مجاھدين به خاطرشھرت کاذب رسول سياف کابل  و گردد خاکش به توبره باد و شود

ومھاجرت   رسول سياف به خون وآتش کشيده شدینسان بيگناه ملکی به اساس فتواوشصت چھارھزارا توبره کشيدند

تحريک ی را اھل تشيع مسلمان نيست سگھای  جھاد که دستورداد  ھمين  سياف  نبود.دسته جمعی صورت گرفت
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ظلوم ھزاره  مردم مظلوم افشاربگيرند وبيش ازپنجاه وچنددخترجوان بی دفاع مۀوازپاچ مله کنندحکه باال افشار کرد

  .بکشند بعد و به نام اسيرجنگی مورد تجاوزقراردھند ه بودن به پنجشيرببرندشيعبه جرم  را

ماکه  کند ح میيتقبرا ت ااين جناي  سرسوزن وجدان داشته باشدۀزا اگرکسی به انداند تاريخی ھای واقعيتھا ھمهاين 

به را سياف دين ستيزاست که مردم  يا می کنند دادوجودتخصص اسالمی ما دين ستيزقلم يم مارا بائواقعيت ھاراميگو

 اگرآن مجاھد  شرف ووجدان داشته باشد به نام خداجھاد کرده باشد؟ نام مذھب شيعه دردھن سگان جھادی می دھد

  مپن به نام عالم دين می رود؟وپشت يک ل،که درقرآن آمده داشته باشد را وافتخارقدسيت جھاد

اگرمجاھدين دردولت :  وسالگردمرگ قسيم فھيم گفتندءل نبودکه به نام روزشھداھمين رسول سياف وتورن اسماعي

 که عبدهللا عبدهللا ازھمين قماش چور درحالی شوند مردم عليه حکومت درخيابان ھاسرازيرمی دست کم گرفته شوند

  . فرخنده می شود ھمين دونفرسبب تحريک اوباشان وقتل شھيدوليتؤسخنان بی مس و چپاول به نام مجاھدمی باشد و

 سال شما  مگردراين چند.يم عالمان دين يعنی رسول سياف وسياف عالم دين وتيکه داردينئبگوحق نداريم پس ما

 يم تشت بدنامی پيروان رسول سياف توسطئپس ما حق نداريم که بگو کرد که سياف ازسنگردين فيررذالت می نديديد

  .بام افتاد از وکالی شورا

 مدنی ۀول جامعؤمس  مدنی فشارآوردندۀ سياف به نام علمای دين سرجامعۀھمين دارودست يديدد شما دريک ميزگرد

ول جامعه ؤون طلوع برگذارشده بودودرآن مسيبرنامه سازتلويز درکنکاشی که ازطرف طلوع نيوزتوسط شيرزاد

 مدنی دراين عۀ وجام پارلمانۀارنوالی وخانم فوزيه کوفی نمايندڅ  وزارت اوقاف ، وسخن گوی ۀمدنی ، نمايند

و  مدنی بزدالنه گفت چندکسی که درخارج فيس بوک ساخته اند ۀول جامعؤکنگاش باخبرنگاران جمع شده بودند مس

مدنی  جامعۀ ولؤاين عقب نشينی وبزدلی مس.  مدنی نيستندۀجامعۀ نمايند، عليه تندروان دينی چيزی می نويسند

ده اگفت که نوشته ھای آزاده مردان وآز که اين بزدل می  عوضینيست درکابل نمايندگی ازفشارسياف وسياف ھا

   مدنی ارتباط نداردۀزنان درسايتھا وفيس بوک ھا به جامع

فشارنوشته ھای ھمين آزاده نويسان  دھد کس معاش دالری نمی  اگرھمين آزاده نويسان سرتاسرجھان نباشد به تو

ھمين مطبوعات بودکه .  داريد،ستانون جنگل حکمفرماقدر آن که ت زبان درازکردن درکابل أاست که شما جر

 عمل وواقعيت پوشاند ورنه کی بودکه به بانگ شما ماکيان ھای موقع شناس ۀ شھيد جامۀحقانيت قتل زنده يادفرخند

ی وتظاھربه صداقت وبشردوستی ئبه اين نمی شودکه بالفاظی وماندن ريش وبسته کردن نکتا است ؟نمازبرمی خبه 

  .جامعه مدنی جازدۀ ندخودرانماي

  .گرديم سراصل مطلب برمی) سخن سنجيده گوتادوست رادشمن نگردانی(

که  شده باوجودی پيدا که درمساجد یئ چيزھا:پارلمان گفت زن شجاع بدخشانی عضوابراھيمی نيلوفر داکترخانم 

ه حق واژه وستم ب ی کردگری خودارءازکلمات شرم آورافشا ی ووالدی است نبايدئنسامتخصص  و خانم يک داکتر

   .ھانمود

دست ه ولين امنيتی بعدازقتل زنده يادشھيدفرخنده بؤجوی مس و در اثرجست که درمساجد یئازچيزھا: خانم گفت

   .ياداوری اشيای زنا ولواط سخت خجالت می کشم که سرزبان بياورم موظفين امنيتی افتاده من منحيث يک زن از

 زن شجاع بدخشانی را که وجدان سالم داشتند حرفھای خانم داکترنيلوفرابراھيمیوکالی مليتھای افغانستان  ديگر

  ح نمودنديتقب، کنن مذھب ،طالب ومجاھدمی  که نمايندگی ازدين ، را اعمال ماليان گنده خشتک و ئيدأت

: م گفتنام خودخودداری کردبه خبرنگارماھنامه طنزی وانتقادی بينابردن نامش يکی ازوکالی شورای ملی که از

وکالی مليت ھای افغانستان ازمحترم علومی وزيرداخله خواھش  از کتعداد به دست آمدن اسنادی اطالع و از بعد
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که ازمکان مقدس جای بودوباش ی کرديم که با رھبران مجاھدين درتماس شودکه تمام اشيای بينی بريدگی وشرم آور

  يکی ازۀمزارات افغانستان جمع کنند وخان و و ساجدشرم آوررا ازتمام م دامالھا ومجاھدين کرام است آن مو

ی طاق ئنام موزيم رسواه وآن خانه راب که ھنوزھم به پول ضرورت دارند کرايه کنيد رھبران جھادی وطالبی را

تا مردم افغانستان ونسل ھای بعدی افغانستان که سالھا  آن  خانه نگھداری کنيد در را وآن اشيای شرم آور بزنيتد

 رسول، به خدا،  توھينۀ طالب ومجاھدقراردارندوھرلحظه به بھا،نام ماله مذھب وتاجران دين ب دين ، ال،درگروم

 ۀکه مليت ھای افغانستان به بھان مرتدوکافرخوانده می شوندھروقتی مسلمان ،اسالم توھين ،تھديد، طالب، مجاھد،

اند ازگوش ه شد ديد،به مرتدبودن وکافربودنتھ اسالم توھين ، مسلمان ، طالب، مجاھد، رسول، توھين ،به خدا،

 به آنھانشان بدھندوھم ازرا به آن موزيم که سبب بينی بردگی شان شده اشيای رذالت شان  خران فتوادھنده بگيرند

رستی به اوبه که شاه دوشمشيرکه مردم ما به خاطرمرده پ  وکالی شورا ملی خواھش نموده اند،داخله وزير

 که نزدمليتھای افغانستان ولی مادرزاد است بااينھا ھمکاری کرده وشاه دوشمشير احترام دارند دستورمالھای انگليس

 محکمه شوداگرچيزی ازوجودشاه دوشمشيردرقبرمانده ھيتلر شاه دوشمشيرھم بايدمانندۀحقيقت جرم کتمان کرد در

شاه دوشمشيرمی باشدمانندقبرعلی  انتقال دھدواين قصرکثافت که به نام مسجد ومزارتباشدآن را ھم به موزيم کثاف

  .مزاری وقبرببرک کارمل به خاک يکسان سازيد

خواھندکه   زاغ وآن قدرمردم ازمزخرفات دين ومذھب ومرده پرستی به ستوآمده اندحاال میگدل گال بودنه ميخورد

 گری ئ وافشاشاه دوشمشيره ولی مادرزادرابه اين بھانه که يکھزاروچندصدسال ازاين نوع کثافات پشتی  بانی

  .نکرده کتمان جرم نموده محکمه شود

دست آمدمالی ه گوينداين اشيای کثافت نه تنھا ازمسجدشاه دوشمشيره ازمسجدوزيراگبرخان ھم ب بعضی می

که انگليسھاتفنگ وپول درزمان امان هللا خان درافغانستان  برخان متخصص غسل وضو گفته ھمان طوریکوزيرا

 مدنی افغانستان  شايددرمساجداين نوع اشيای شرم ۀدجامعنخالفين شاه امان هللا استفاده کنازآن م تا کردند جابجا می

   چاقوی بی دينی خودرااستخوانی سازندۀآور راجابجاکرده باشندتادست

 افراد و  مدنی افرادحقوق بشرۀازيکطرف افرادجامع مردم کدام حرفھای اين مزخرفان خرافه پسندرا قبول کنند

ستانه را به نام کافرمی شناسندوازطرف ديگرمی گوينداين  اشخاص درمساجدومزارات رفت وآمد سسات بشردوؤم

 پوليس .راھمين کافران ومرتدھاجابجاکرده باشند ی که امروزتاج سرماشده آنئفتخارمالداشته اند اشيای ا

درغيرآن   کشانده شونديکجابه محکمه باما و  مدنی راسازدۀمجبورومکلف ھست که درپھلوی ماجزدوسيه افرادجامع

اگرمجاھدين دست کم گرفته شوندماخران را می  داکترعبدهللا گفته  بودند تورن اسماعيل و ھمان طوريکه سياف ،

که مردم  بانی ازدين اسالم ورھبران مجاھد وطلب درخيابانھا سرازيرشوندواينرابدانندکه ماھمان طوریيم به پشتيئگو

کرديم بازمارامجبورنسازندکه ازآن سالح ھای زنگ پُردين ومذھب کاربگيريم درزمان امان هللا خان تحريک را 

  ش تاترانگيرندشيده ايدکه گفتنده اندبگيرتااحمق درجھان است مفلس درنمی ماند واين رامگرن

  اين طنزبُوددرلباس حقيقت آشکاريک شوخی

  يس بودن دفترنجيب نه نام توخیئنه ادعای ر

  "ھاحی"

 

 


