
 

 

 سر افعی وسر شيخ بکوبيم به سنگ
               که درآن سم ودر این وسوسه واوهام است

 از در خانه ی زاهد گذری،واپس رو
           که به هرجایی ازین کوچه نهی پا، دام است

بينام قلم ساالر است نه تفنگ ساالر    

        بينام    صحفه اول  2008سال سوم دسمبر   )27(      شماره 

یا روپوشی برای ضعف شخصيت؟" چپ"       
 کمند

فکری نقاد ومتفکرانه را دنبال 
مفهوم چپ وترقی را در کلی  -نميکنند

بافی هاو شعار های تقليدی نشخوار 
نموده، آزادی ودموکراسی وحقوق 

پدیده های سرمایه "بشررا بمثابه ی 
به استهزاء گرفته ودر برابر " داری

جامعه "و "دکتاتوری پرولتاریا"آن 
برخی . را قرار ميدهند" ی بی طبقه

ازاین افراد چنان عقب مانده وغبی اند 
که تصور ميکنند چپ بودن هویتی 
است که آنها را از هرگونه اشتباه 

ولغزش وخطایی بيمه ميکند وازاین 
جهت از مفهوم چپ دیواری غير قابل 

عبور بين خود ودیگر اندیشان 
از همينجا است که درزندگی .ميسازند

شخصی ورفتار های روزانه ی خود 
تحمل انتقاد ودیگر اندیشی را نداشته 
وبه حرفها وارزیابی های دیگران از 

از خود .امور ومسایل وقعی نميگذارند
راضی بودن آنها را ازدرک ماهيت 

تحوالت ودگرگونی های مستمری که 
در واقعيت های اجتماعی، اندیشه ها 

و در گستره ی جهانی روی ميدهد،باز 
.ميدارد  

در چنين چپی که ارزشها ومعيارها   
کينه ی "تعریف نشده است ،   
)2(بقيه در صحفه    

.نيست  
امروزه با آنهمه تجارب عبرتناک 

وتکان دهنده ، هنوز باز مانده های 
نحله های مختلف چپ چپه شده و 

رسوای دیروزبه کارت هویت خویش 
بودن خودرا " چپ"چسپيده ومصرانه 

به رخ این وآن ميکشند بی آنکه 
کوچکترین نشانه های مفهومی 

ورفتاری چپ واقعی در آنها قابل دید 
.باشد  

این افراد که فرصت نکرده اند یا 
نخواسته اند گذشته ی خویش را مورد 

باز نگری نقادانه قرار داده و اندیشه 
هنوز واقعيت را  -ی خودرا نو بسازند

با کتابها روبرو ميکنند ، اگر واقعيتی 
با آنچی که سالها پيش خوانده اند 

همخوانی نداشته باشد آن را رد ميکنند 
مرتجع "وبا تبختر تمام دیگران را 

این در حالی است .ميخوانند" مرتد"و"
که اگر منافع شخصی شان در ميان 

باشد ،خود با مرتجع ترین وبی 
خاصيت ترین آدمها سر از یک گریبان 

.بيرون ميکشند  
این عناصر چپ نما که حتا سال   

دوسه کتاب جدید حاوی اندیشه های 
نوین از متفکرین واندیشه ورزان چپ 
 جهان را مطالعه نکرده و جریان های 

در افغانستان بسياری از مقوله های 
سياسی واجتماعی به لجن کشيده شده 

از آن زمره است مفهوم مقوله ی .است
چپ که بيشتر وسيله ی تفاخر وکارت 
هویتی شده برای شماری از آدمهای 

که از ضعف های شخصيتی رنج برده 
واین مقوله را ساتری ميسازند برای 
پنهان ساختن ضعف های شخصيتی 

.خود  
دردهه های پنجاه وشست خورشيدی   

چپ "که  مفهوم روسی وچينی 
به بازار سياست افغانستان " انقالبی

سرازیر گردید،هر آدم نيمه باسوادی 
که اندک گرایشی به مسایل سياسی 

داشت با خوا ندن دوسه دستنوشته ی 
کاپی  شده واحيانٌا کتابکی وجزوه گکی 
 -با ترجمه ی دست دوم وسوم وچهارم

به این توهم دچار شد که با پيوستن به 
این یا آن گروه تازه تشکيل شده ی 

به آدمی تبدیل گردیده " چپ انقالبی"
که راز دگرگون ساختن جهان را 

دریافته وکليد مبدل ساختن افغانستان 
.به مدینه ی فاضله را در جيب دارد  

غرور وجهالت ناشی از این   
ماليخوليای کتابی در حاکميت 

بزرگترین گروه چپ در افغانستان 
 نشان داد که نخير،هر علی آبادی شهر 

 

)هستی(  

 کسيکه به زور تفنگ قدرت ميگيريد به انسان وانسانيت عشق ندارد
 هستی

 الادری
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وزرنگ جامعه ی ماست، با لبخندی دوغ 
.تحریک کنندگان را پاغنده ساخته است  

ببينيد، این کم سوادان دورو و کشته ومرده 
ی نام وشهرت تاهنوز تفاوت بين دشنام و 
انتقاد طنز آميز را نميدانند ولی از آسمان 

" داو"اگر طنز بينام . وریسمان گز ميکنند
است، پس کلماتی چون فالنم در فالنت، 

لعنت برپدر ومادرت، رذیل، خبيث، 
فروش، مرده گاو، زن صفت ...نامرد، 

چی است؟ ...و  
کاش ميتوانستيم کورس اکابر باز ميکردیم 

وبه این روشنفکر نما ها معنا ومفهوم 
.دشنام را نشان ميدادیم  

    الهی زنده باشی موسی عثمان
دوسال شد خامه تو  کرده کرده طوفان   

         از اول گرتورا دانش چنين بود
چرادستت درون آستين بود    

  چرا قبل از دوسال بودی توخاموش
مگر بودی چومن در خواب خرگوش؟    

           بهر صورت مبارک باد گویم
زاخالص و سرشت پاک گویم    

   که بينام شد دوساله جای شکرست
اگرچه بعضی اوقات غرق سکرست    

   به تورنتوچنين غوغاست قاضی
توبشنو من بگویم راست قاضی       

  چنان گویند که تو یک شعله یستی
چودیگر شعلی ها دانگی یستی    

   به دستت قبضه شمشير ماوست
 که شاگردت به خون ریزی گالب خوست

     ربودی از امين گوی قساوت
زپنجشيری جلوتر در وقاحت      

  رفيع وسروری نور ووطن جار
که بودند ظالم وزشت وستم گار    

 سليمان وتنی کشمند وبارق 
که یافتم جمله را خيلی منافق       

 نمودند مردمان را زنده درگور 
بجای دودی وکالی وهم کور    

   همه این دشمنان دین وفرهنگ
که تاریخ دارد از اعمالشان ننگ     

بقيه در  به نزد شعله ا ی خانمان سوز
   )3(صحفه 

       

خبر داری او برادر، بينام باز : زده ميگویند
زده است ؟ وسپس " داو"فالن فالن کس را 

و دشنام در چنته دارند " داو"خود هرچی 
خنده دار اینست که همين . نثار بينام ميکند

افراد درحضورمدیر مسوول بينام، از کار او 
ستایش نموده وبينام را غنيمتی بزرگ در 

دسته ی دیگر !! جامعه ی تورنتو ميشمارند
،مخالفان یا بهتر است بگویيم دشمنان بينام 

اند زیرا چهره ی واقعی خودرا گاهی دربينام 
این گروه نيز شماره های بينام را به . ميبينند

دست آورده وميخوانند وحتا کلکسيون 
ميسازند،اما اگر کسی از ایشان بپرسد که آیا 
بينام را ميخوانی؟ آنگاه ابرو باال انداخته و 

: با نثار چند تف ولعنت اظهار ميدارند که 
حيف آدم که یک شبنامه ی کثيف را 

دربين این قماش، افرادی اند که !! بخواند
کشته ومرده ی ایدیالوژی های تاریخزده 

بوده وجهان را از همان روزن تنگ ميبينند، 
افرادی هم اند که عمر خودرا درراه پخش 

خرافات مذهبی سپری کرده وافرادی اند که 
قومی را باور های نژاد گرایانه ونفاق 

کسانی اند که در همين کشور . ميپراکنند
پيشرفته که سگ را برابر انسان قدر 

مينهند،اندیشه های قرون وسطایی را محکم 
چسپيده ود رخانواد های خود به حقوق 
اینها . انسانی زن واوالد خود دستبرد ميزنند

درهمين کشورآزاد ودموکراتيک عليه آزادی 
اندیشه وبيان وآزاد اندیشان وروشنگران از 
هيچ تبيلغ شيطانی وتوطيه وزهر پراکنی ابا 

. نميورزند  
به هرحال، جامعه چنين است، از آدمهای  

از آدمهای . رنگارنگ ساخته شده است
تشنه ی حقيقت وراستی ومتنفراز بدی 

ونيرنگ گرفته تا آدمهایی که روح خودرا به 
ابليس فروخته وبه سياهکاری های 

خودادامه ميدهند ونيز آدمهای مخنث،بی 
خاصيت، بی تفاوت وبيعار که اگر به ایشان 

بگویی درفالنت درخت سبز شده، 
چقدر خوب است، در سایه اش :ميگویند 
!مينشينم  

  چندی پيش، از ميان تيپ اخير کسانی به 
انجنير حليم مسوول رادیوی سباوون زنگ 

زده " داو"زده وخبر داده اند که بينام ترا 
.کرده است" بی آب"و    

منظورشان پارچه ی طنزی درمورد شيوه ی 
صحبت با شنوندگان رادیو بوده که در 

.  شماره ی اخير بينام چاپ شده بود  
 اما از آنجا که انجنير حليم شخصيت آگاه 

" دیکتاتوری طبقاتی" جنگ انقالبی"  
حزبی،اختناق، تشدد، خشونت وامحای 
فزیکی مخالفين برای رسيدن به اهداف 

برای اثبات .ایدیالوژیک قابل توجيه ميباشد
این ادعا آیا گواهی بهتر از افغانستان 

 ميتوان یافت؟
درمورد آبشخور چپ افغانی،ویژگيها و   

عوامل پوسيدگی آن در شمار ه های بعدی 
.باز هم خواهيم نوشت  

تا جایی که ما به وسيله ی تنی چند از 
خوانندگان همکار خویش بررسی کرده ایم، 

اکثریت پرشماری از شماره های بينام را 
کسانی ميخوانند که دوستدار طنز وانتقاد 

این شمار خوانندگان . صریح وکوبنده اند 
لحن وشيوه ی کنونی نشرات بينام را نه تنها 

تایيد ميکنند بلکه خواستار شدت عمل 
وجسارت بيشتر ی بوده وآرزو دارند که 

بينام عناصر ومنابع وعوامل اصلی 
نابسامانی های رفتاری واخالقی جامعه رابی 

استثناء وپرده پوشی، نام گرفته افشاء 
اینها ميگویند که دل ما از دروغ وریا .کند

. وتظاهر وفریبکاری وپررویی گرفته است   
: یکی از خوانندگان دایمی بينام روزی گفت

من با تعدادی از هموطنان در یک محل 
همکار هستم وچون منزلم با یکی از مغازه 

های توزیع کننده ی بينام فاصله ی کمی 
دارد، همکاران هميشه ازمن ميخواهند که 

تقریبٌاهرروز که مرا .بينام را به ایشان ببرم
چه شد ، بينامک را : مبينند ميگویند

 نياوردی؟ بينام چرا هر هفته چاپ نميشود؟ 
گروه دیگرخوانندگانی اند که شيوه ی 
 نشرات ولحن ولهجه ی بينام چندان 

خوش شان نمی آید ولی بازهم شماره های 
اما پس از . آنرا بدست آورده وميخوانند

خواندن فورٌا به این یاآن دوست خود تيلفون 
  

 

آیابینام     
دشنام     
  میدهد؟

 دزد شناس

ت داردبينام ازتفنگ ساالر نفر    

به مناسبت دوساله 
 شدن بينام
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 که کرزی بيوه و تنها به جا ماند
 جناب بوش چو مادر خواهرش خواند

 به کرزی گفت بوش بی مروت 
 که پيدا کن تو شوهر بعد عدت

 زباله دان تاریخ است جایم
 به کون ات تا شتالنگ است پایم
 بخود گفتم که ما آینده سازیم

 سياست رابه دنيا رمز و رازیم
 رئيس جمهور تعيين می کنيم ما

 بدنيا آن و هم این ميکنيم ما
 گل روی وطن اوبامه سازد

 چطور طالب به ریش خود ننازد
    بخود گفتم که کرزی در چه حالست ؟
 ز هجر بوش غمين این ماه و سالست

 کمی پر روئی و هم چاپلوسی
 کمی نيشخند کمی هم پایبوسی
 به دربار رئيس جمهور رفتم
 سفر کردم ز راه دور رفتم

 که آگاه گردم از فکر و خيالش 
 بپرسم از خودش احوال و حالش
 کاله افگنده بود و بود غمگين
 شکایت داشت از دنيا و از دین
 و گفت معلوم نيست آینده ما

 مکدر شد رخ تابنده ما
 بپرسيدم که اوضاع جهان چيست ؟

 که بوش دیگر رفيق و یار تان نيست
 لبان آویخته چون خایه بوش 

 پریشان بود ، سخن کرده فراموش 
اباما اقتباس از ما نموده: بگفتا   

 تغير و وحدت از ما هست و بوده
 و هی گوید که ما هم ميتوانيم

تا ما هم بدانيم..بکن کاری   
   ز اتحاد قومی و زبانی 

 و هم اتحاد دین و جمله دانی
 مقرر کرده ام خرم و سياف

 که هستند بهترین بی الف و گزاف
 تنوع و تغير هم آریم بر خلق

 کاله و لنگی و ریش است بر حق
 وزیر خارجه سمبول رنگ است
 ز باال باز و از پائينه تنگ است

: بپرسيدم   
 رقيب تان کی است در انتخابات

 شما را کيش خواهد داد و هم مات
:بگفتا   

 سگ و سگور زیاد است من جه دانم
 برای خود دعا بسيار خوانم
 بگفتا من خدیو دین و ملت

 نمودم سعی و هم بسيار خدمت
)4(بقيه کند ملت اگر باز انتخابم    

 
 
 

من .می آمدند چنين وچنان ميکردند
شهامت شعله ای ندارم واگر می .افتخار

داشتم  مانند رهبران وسر سپرده گان شعله 
که به همه معلوم است  توسط گلب الدین 

ودیگر جنایت کاران جهادی در پاکستان سر 
به نيست شدند من هم در آن جا سر به 

یکصد وبيست نفر : نوت .نيست می شدم 
نامه واین شعررا ضميمه ایمل خودبه اداره 

بينام ارسال کرده وادعا نموده  این شعر 
فوق  رامن سرودم ومدیرمسوول بينام 

راهجوکردم من بخود فکرکردم گفتم تو از 
.این شمشيرزنان ها چه کم استی   

 نترسانيدمراازسروکردن بریدن 
 که نتوان بزدالن این راخریدن
 دال وران براین مقصد رسيدن
گریبان برعشق خود  دریدن  

"هستی"     

 وطنداران سر آمد دوره بوش           
 کسی مغموم گشته است و کسی خوش 

 جهان چرخی زد و اوبامه آمد
 که دندان تيز کرده بر اسامه
 توانستن و یونایتی شعارش
 دگرگونی نموده کار و بارش

 دموکرات و سياه و هم جوان است
 و شوخک جدی و هم پر توان است

 که ختم جنگ افغان و عراقی
 شعارش ساخت ای دانی تو باقی

 یکی هورا ، یکی اهللا و اکبر 
 و کرزی هست پياده بين دو خر 

پاکستان عزیزان: اسامه گفت   
 بهشتم نيست و هم بوستان عزیزان
 رئيس جمهور امریکاست اوبامه
 بتن صد پاره کرد اسامه جامه

:اسامه گفت   
 ز مک کين گر چه من کردم حمایت

 ز یک حزبيم ما در بينهایت
 سر و کارم کنون با این سياه است

 به ظاهر روزگار من تباه است
 و کرزی مثل اسامه گشته حيران 

 و هم المالکی گشته پریشان
 
 

 

به درس ظالمی طفل نوآموز    
  اگر چينت بسازد صاحب تخت

زدست می شود مردم سياه بخت    
   که منطق نزد موستون تفنگ است

سرای خلوتش کام نهنگ است   
  اگر این گفته ها باشد دروغين

قاضيا تو شخص الدین  نباشی     
     هزاران آفرین برخامه تو 

دل مامست از بی می خانه تو      
    وگرباشی غالم ونوکر چين

نماندعاقبت درمعقدت چين    
    که افغانان فدائيان دینند

به روز حادثه قربان دینند         
   چشيدندزهر مينای کمونزم

بدیدندزشتی سيمای کمونيزم    
 نخواهدرفت سرشان بار دیگر

به قيد حلقه دام فسونگر        
      نگردی قاضی آزرده ازمن

که بينامت زده چنگ بر دل من      
 منم خوشدار این رسم وطریقت

در این آزرده گوی هارفيقت     
  بشرط آنکه باشی مرد دین دار

نباشی شعله ای مادر آزار    
  نشر کن گفته هایم بی کم وکاست

نگونشر حقایق کاربيجاست   
    نگير خورده به طرزکالمم

به نادانی وفهم نا تمامم     
   نماندقيل وقال من نظم را

 نبخشيدشعرمن گرمی بزم را 
   کل راست گونوشت این گفته ها را

که گویند درقفا مردم شما را   
   نباشد گر ترا این سروقامت

که مردم می کنند تهمت به نامت      
   به جرات گو که من باشم مسلمان

نباشم شعله ای خانه ویران     
 که کردند این دروغگویان سيا ه رو

خداوندبخشدت اعزاز وابرو    

روزی تصميم گرفتم تا شعری بر ضد خود 
بسرایم ودر آن ضمنٌا شعله ای هارا آزمایش 

اخوانی های تنظيمی که صدبرابر خلق . کنم
وپرچم وروس جنایت کردند وحتا در خانه ی 

کعبه هم به یکدیگر وبه مردم مسلمان 
افغانستان خيانت ونمک حرامی نمودند، 

 هميشه می جقند که اگر شعله ای ها روی کار 

 

!خوانندگان عزیز   

دیدار با کرزی در مورد 
 رویکار آمدن اوباما
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مبادا از سرما سایه ات کم    

جنون تلویزیون سازی ونشریه بازی در 
تورنتو همه گيرشده وحتا افراد بيسواد 

وکمسواد نيز چون شنيده اند که علی آباد هم 
شهری است، دست به ایجاد رسانه شده وبه 

نشر مزخرفات واحمق ساختن مردم 
.ميپردازند  

اخيرٌا اطالع یافتيم که یک تيم خاص که با 
هفتاد من سریش هویتهای چتل و بدنام 
خودرا به مرده ی احمد شاه مسعود می 

چسپانند، تصميم گرفته اند بازهم با وجود 
اینهمه تلویزیوین های رنگارنگ و بی 

خود تلویزیون ونشریه ی جداگانه به  -سویه
این تيم که در آن افراد بدنام و . راه اندازند

از جمله یکتن از شيادان و دلقکان  -قالش 
حضور منحوس خودرا  -چکه چور تورنتو 

حفظ کرده اند،با حمایت مالی یکی از 
قاچاقبران شناخته شده که در دوبی، 

تاجيکستان وافغانستان سابقه ی قاچاقبری 
دارد ودر محافل این گروه حاتم بخشی 
ميکند، ميخواهند برای پيشبرد اهداف 

مشکوک خود شبکه ی تلویزیونی خاصی را 
تاسيس نموده وبا شکار، تطميع واستخدام 
یکعده افراد سست عنصر ،عقده ای و بی 
.مسلک دست به نشر نشریه ای هم بزنند    
این کفن کشان که چون مگسهای به گرد 

شيرینی جمع شده اند ، نميدانند که آگاهان با 
دقت آنان را زیر نظر دارند و سرکرده ی 
. قاچا قبررا با تمام سوابق او ميشناسند

چنين افرادبی بند وبار درواقع دامن پاک 
فرهنگ را لکه دار ميکنند و بازار ابتذال 

وریشخندی را گرم ميسازند وفضا را چنان 
تاریک مينمایند که در آن فرهنگی واقعی 

وکار روشنگرانه ی فرهنگی با نيرنگهای 
ضد فرهنگی توسط افراد دشمن فرهنگ 

مدرن، از هم قابل تميز نبوده ودر زیر پرده 
مقاصد پليد ضد آزادی وضد " فرهنگ"ی 

 -دموکراسی و باند بازی های تنظيمی 
 جهادی را در تورنتو به رنگ دیگری ادامه 

)5(بقيه در صحفه   

 ولی خود غرق بنگ وباده بودم
 به کازینو خراب افتاده بودم

 چو جيبم ميشدی یکروز خالی
 دوروزی مينمودم خایه مالی 

:سوال  
 ازاین در می دویدم تا به آن در

 به کاله کسان هی ميزدم پر
 به نام رنجهای خلق افغان
 به نام بيوه زنها ویتيمان

 بسی شبها که من فریاد کردم
 چی زاریها واستمداد کردم
 که تا خيراتکی آمد به دستم
 ازاین مردم گرفتم مزد شستم
 نه تنها از ذکات واز نذورات

 به دست من رسيده مشتی خيرات
 که من دارم بسی دیگر هنر ها

 زنم سرمه زچشم بيخبر ها
 زخاک مرده ها من زر بسازم
 چی گوهر هازخاکستر بسازم
 به هرمحفل که با نام شهيدان
 شود برپای ازسوی مریدان

 چو کرگس می شوم نا زل به یکدم
 بچرخانم زبان در سوگ وماتم

 وليکن عاقبت بهر کميشن
 شوم مشت ویخن با مرد وبازن

:سوال  
 ببخشيد ای کله برد ار اعظم
 که حرفت ناگهانی قطع کردم
 بگو بامن کزین رفتار باطل

 سر انجام چيست در دست تو حاصل؟
:جواب  

 عجب پرسنده ی ساده پتانی
!تياق در دست باید بز چرانی  

 بيا وموتر بنزم نگه کن
 دروغ گربود رویم را سيه کن

 بيا وخانه ام را کن تماشا
!ببين من لوده هستم یا شماها؟  
 دوصد روشنگر وفرهنگی ناب
 ویا از اهل علم وفضل وآداب
 بود درجيب چپ جمپر من
 هزاران مثل تو گرد سرمن

:خبرنگار  
 تشکر ازتو ای شياد طرار
 وبر تو آفرین ها باد صدبار

 که این ریکارد بيشرمی نهادی
 به راستی در قباحت اوستادی

 کرا باشد چنين چشم وچنين روی
 زتو این شهر زیبا گشته بد بوی

 خالصه، ای کالهبردار اعظم
 
 
 

 ز سر گيرم من ایام شبابم
 ولی افسوس مربوط اباماست

 نه کار ملت و نه توست نه ماست
 فقط گر گوشه چشمی بسویم
 نماید مثل بوش ، خندد برویم
 کنم پر ، غبغب از باد تکبر
 و ساز اتحادم را کنم سر

 اال آقای ژورناليست قهار
 شنيدستم زتو تعریف بسيار
 که تو از فرهنگيان پيشتازی
 نخستين کاردان وکار سازی

 هرآنچی اولين ها بوده ازتوست
 هر انچی کرده ای عالی ونيکوست

 بفرما،راز این پيروزی هارا
 به ماگو، تا سر ما هم شودوا

:جواب  
 ندانم از کجا آغاز باید

 که چون تو غافلی را ره نماید
 منم مشهورتر از کفر ابليس

 نهاد ها جمله از من گشته تاسيس
 بنا کردم در اینجا دام فرهنگ

 که بوده حلقه هایش محکم وتنگ
 یکی زین حلقه بوده هفته نامه
 که افگندم به پای اهل خامه
 ودیگر حلقه تی،وی نام دارد

 چو اهل شانس باشی، کام دارد
 یکی هم رادیو بوده است چاالن
 که ميکردم شکار ساده لوحان
 دوسه تن ساده دل در دام کردم
 هنر بين، پخته هارا خام کردم
 درآنجا فحش دادم،جنگ کردم
 چه نيرنگهای رنگارنگ کردم
 اگر چه یاوه ميبافيدم هرشب

ميالفيدم هرشب" ژورناليزم"ز  
 زبانم بود گویای سوادم

 ولی هرگز به خجلت تن ندادم
 دورویی ودو رنگی کارمن بود

 ریا وبی حيایی یار من بود
 زفرهنگ وز آزادی زدم داد

 همان دم پخش کردم حکم الحاد
 شعار م بود اسالم عزیزم
 جهادی های بدنام عزیزم

 
  

مصاحبه با 
 کالهبردار اعظم 

قاچاقبران  
وکفن کشان، 

!فرهنگساز ميشوند  
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 شد ولی پيش از دو ساله گی ،
قاضی موسی مانند یاسرالعرفات به شفاخانه 

خدا را شکر که. فرستاده شد  
قاضی برعکس سرنوشت عرفات از شفاخانه 

خدا. به سالمت برگشت  
همه که منتظر دو . عمرش طوالنی تر کند

.ساله گی با شکوه بينام بودند  
برعکس بجای تجليل دو سال کار پر ثمر 

 برای مدت کوتاهی کار بينام
.متوقف گردید  

نشر بينام بعد از . بعد از تأخيری بينام نشر شد
 مریضی قاضی نشان داد که

.بينام قربانی کودتای مطلق العنانی شده است  
آقایان هریک غرأ ، سرسام ، حقيقتجو ، بی 

 باک و شاید هم تعداد زیاد
نویسنده ها ، همکاران و یا اعضای بينام 

 اضافه بست شده اند یا استعفا کرده
اند و یا برطرف شده اند که این کار یک عمل 

.کودتایی است  
. در اول نومبر سالگرد شب شعر برگزوار شد

 در سالگرد شب شعر هم هيچ
.چيز نو دیده نشد  

تنها نوآوری در این نشست هنری و ادبی یک 
 سلسله تظاهرات گرداننده های

شب شعر بود که در یک رقابت ناسالم در 
 موضوع موسس بودن این حرکت

.خام و تا هنوز ناپایدار به نمایش گذاشته شد  
در مجلس برگزاری شب شعر هم حرکات، 

 اظهارات و حتی اقدامات
:کودتایی دیده می شد مثًال   

گوینده، مسولين صوت و همکاران * 
 تخنيکی، تنظيم کننده ها از یک فرکشن
داخلی شب شعر بودند که در مجالس و 

 نشست های دیگر اکثرًا
.غيرحاضری داشتند  

نقد که یکی از افتخارات بزرگ شب شعر * 
 است در ردیف آخر قرار گرفته

.بود که بدون شک کار قصدی و کودتایی بود  
همه ميدانند که نقد بسيار مهم است که باید 

.در آغاز مجلس باشد  
آقای بغالنی شعر سعدی را مانند سنک * 

 فالخان به دهن آقای مهدوی که
شعر وی را نقد کرده بود، شليک کرد و او را 

 متهم کرد که گویا با تيشه بيخ
برعکس آقای هارون . مردم را می کند

 راعون با بزرگی مهدوی را بعد از
.نقد شعرش در آغوش گرفته بود  

تعداد ماعران بی سواد که شنيدن شعر * 
)6(آنها  بقيه درصحفه   

آخرین اوج این کوشش ها با زمينه   سازی 
بيانيه آقای دانشورریيس اتحادیه که از 

طرف چند نفراعضاصورت گرفته بود، به 
کندی مواجه اجراکننده هایاین پالن در 

محافل شب شعر اکنون ناراضی به 
نظرميرسند و در جلسات در صف آخر می 
ولی . نشينند و زود ترمحفل را ترک می کنند

. این کوشش ها مجدانه ادامه دارد   
حرکت اول می خواهد که افراد تسليم طلب 

 تاجک و
هزاره رادرکاروان شعرتقویه نموده واداره 

 آنرااول
بطور غيرمستقيم و بعدا مستقيمابدست 

.گيرند  
. حرکت دوم درداخل شب شعر وجود دارد

 این حرکت
شب شعررابدون رهبری پشتون می خواهد 

 ولی
این گرایش . موجودیت پشتون رارد نمی کند

 موجودیت
موثرهزاره رارد می کند وجای آنرابا 

 ناشاعران بی
سواد پرمی کنند،تا شعر این مردم را مسخره 

 و بی
گرچه تا حال نتوانشته . ارزش نشان بدهند

 اند درمقابل
موجودیت هزاره دست به اقدام جدی 

 بزنند،مگردر
جستجوی ورودافراد بی سواد هزاره در شب 

 شعر شده
اندکه نشست سالگرد شب شعر این نيت 

 رانمایان ترمی
.سازد  

حرکت سوم عبارت از کوشش های افراد 
 صادق از همه

اقوام افغانستان است که کوشش دارند تا 
 کاروان شعر

واقعا به جنبش فرهنگی در جامعه افغان 
شما خود را در کدام : سوال.تبدیل شود

 حرکت می بينيد؟

ما به ایشان هشدار ميدهيم که بينام طشت 
رسوایی آنهارا ازبام خواهد انداخت و یک یک 

  آنهارا به جامعه معرفی خواهد کرد
 

دونامه ازیک 
نویسنده 

که نام ندارد ارجمند   

:توضيح بينام  
در هفته ی اخير نوامبر، دونامه ی انتقادی از 
یک نویسنده که هویت خودرا آشکار نساخته 

ما به پاس آزادی . به بينام ایميل گردید -است
بيان مطابق مشی نشراتی بينام تصميم گرفتيم 

اما . هردو نامه را در این شماره چاپ کنيم
برای آنکه حق پاسخ به مرجع مورد انتقاد را 

متن نامه هارا به دست  –نيز رعایت کنيم 
اندرکاران کاروان شعر فرستادیم تا اگر 
درزمينه نظری داشته باشند جهت نشر 

بفرستند تا همزمان در یک شماره چاپ شود 
زیرا فکر کردیم اگر یک ماه دیگر انتظار 

بکشيم ممکن است موضوع ازذهن 
: اینک متن نامه ها. خوانندگان بيرون شود  

:نامه ی اول  
:سه حرکت در کاروان شعر:عنوان  

:نامه ی دوم  
طاعون کودتا در سالگره ها :عنوان  

 

سه حرکت در       
  کاروان شعر 

حرکت نخست تالش های پشت پردة اتحادیه 
 افغان های

مقيم آنتاریو یا اتحادیه قندهاری ها است که 
 در تبانی با

چند نفر موسسين کاروان شعر می خواهند 
 این حرکت را

.به طرف اتحادیه متمایل کند  

طاعون کودتا 
 در سالگره ها

 ماهنامه طنزی بينام دوساله 1387درثور
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" مرد انه وار" چنين حقيقت آشکاری را
! وارونه جلوه داده است   

:دليل سوم  
همانگونه که در اول گفتيم،  نویسنده همه 

مسایل را ازموضع سياستزدگی وسياستبازی 
مبتذل وکودکانه به تما شا نشسته وازدید 
قومگرایی ونژاد پرستی به تحليل گرفته 

این همان حربه ی مرتجعين داخلی . است 
ودشمنان خارجی مردم افغانستان است که 

سالها پيش برای اهداف پليد خود بحيث 
حربه وابزار به کار گرفتند وما نتایج شوم 
آن را تا امروزمی بينيم وشاید تا سالهای 

وی از کشمکش . دراز دیگر شاهد باشيم
تاجيک وپشتون وهزاره در داخل وخارج 

شب شعرچنان داد سخن داده وتصویر 
آفرینی کرده است که گویی شب شعر الشه 
ی بزی است که این سه قوم بر سر آن با 

در ! یکدیگر به چاپ اندازی پرداخته اند
حالی که همه شاعران وشعر دوستان در 

شب شعر برادر وار وبا صميميت ویکدلی 
کنار هم مينشينند وبه شعر گوش ميدهند یا 

اینکه نویسنده درعالم خيال . شعر ميخوانند
انگيزه های قومی را وارد صحنه کرده جای 

بسی شرم آور است که . بسی تاسف ميباشد
در این سر دنيا نيز برای تخریب یک حرکت 

فرهنگی به تعبيرها وترفند های تحریک 
آميز نژادگرایانه متوسل گردیم و یک واقعيت 
. عينی را در پيش چشم همگان منکر شویم  

:دليل چهارم  
نویسنده در ادامه ی توهمات خویش شعبده 
ی دیگری را درمورد نقش برادران هزاره 

در شب شعر، از مغز ملتهب خود بيرون 
کشيده و آن عده شاعران هزاره را که 

بهصورت مداوم ومشتاقانه در این برنامه 
حضور بهم رسانيده وشعر ميخوانند، بيسواد 

به زعم وی گویا مسوولين . ناميده است 
" باسواد"برنامه ازميان شاعران واقعی و

را گلچين " ناشاعر"هزاره تنها افراد
شعر مردم هزاره را "وانتخاب ميکند تا 

این دروغ وقيحانه در حالی ." بدنام سازند
نوشته ميشود که همه ميدانند ومی بينند که 
شب شعر در انحصار هيچ گروهی نبوده و 

ورود به برنامه  کامٌالآزاد است و ما 
شاهدهيچگونه گزینش قبلی در هيچ برنامه 

ای نبوده ایم وگرنه بينام با قاطعيت 
وبيرحمی چنين عملی راتا کنون بار ها 

نویسنده با چنين دروغ شرم . افشاءميکرد
آور با آبروی خویش نيز بازی کرده 

)7(اگر نویسنده ، بقيه در صحفه .است   

نوشته اند،اندکی از رنج جانسوز 
به آرزوی . درونی ایشان کاسته شود

! سالمت همه حسودان و خرابکاران  

 اهانت به شنونده های شعر
. است به قسم بی سابقه افزایش یافته بود

 شاید این کار هم شامل اقدامات
.کودتایی باشد  

صدیق للندری که شخص خوش معاشرت * 
 و خوش صحبت است، باالی

روزنامه ها حمله کرد و یکی از نشریه ها 
 را که نامش را نگرفت به محبوس

ساختن شعرش متهم کرد که دور از روش 
ممکن است که. معمولی وی بود  

.او هم زیر تاثير تبليغات کودتا رفته باشد  
پيام اتحادیه نویسندگان تاجکستان قرائت * 

زنده(شد که در آن گفته شده بود   
مفهوم اصلی این شعار ) باد هارون راعون

 چنين است که زنده باد تاجکستان
مرگ بر پشتونستان ، هزارستان و 

.ازبيکستان  
جنگ لفظی بسيار آشکار ميان اعضای * 

 موسس بوقوع پيوست که آقای
راعون موسسين را که در سه گروه از 

 جانب فاطمه افسر معرفی شد، رد
کرد و یک ليست دیگری را به حيث 

دیده می شد که. موسسين معرفی نمود  
رهبری شب شعر دچار یک جنگ مشت و 

.یخن هستند  
خدا ميداند که در تجليل سالگرد اندیشه نو 

 چه حال گذشته است که ما قادر
زیرا . نيستيم از کودتای داخلی آن خبر شویم

 دست اندرکاران اندیشه نو افراد
پخته و گنده هستند که احساسات شان را در 

 جلسه و اجتماعات بيان نمی
.کنند  

در این روز ها سالگرد آشيان و زرنگار هم 
دعا می کنم که. فرا می رسد  

.آنها از مباح کودتایی درامان باشند  
 آمين یا رب العالمين

 پاسخ کاروان شعر
محترم سيد موسا عثمان مدیر مسوول 

!ماهنامه ی بينام  
با تشکر از اینکه مارا در جریان نامه 

یک "انتقادی "های به اصطالح
پاسخ ما به این . هموطن ما گذاشتيد

هموطن صرف یک لبخند دوستانه 
اميد است با نشر آنچه که . است   

تبصره ی بينام در 
 مورد دو نامه

از نگاه ماکه از نزدیک وبا دقت جریان 
شبهای شعررادنبال کرده ایم ، محتوای نامه 
ی های که در این شماره به نشر رسيده به 
دالیل زیر بيشتر به هذیان گویی فرد بيمار 

.وتب آلود ميماند  
: دليل اول  

مضمون درونی وروح کلی نامه ها برمحور 
بازی چرخيده است " کودتا"دید سياسی و 

در حالی که کودتا کجا وشب شعرونشریه ی 
چنين قرینه سازی مضحک صرف ! بينام کجا

از یک فرد سياستباز وخشکمغز متصور 
می بينيم که ذهن ماليخوليایی .است وبس 

نویسنده در یک فضای وهم آلود درونی ، 
صحبت ها و توضيحات تنظيم کننده گان شب 

رقابت " "فرکشن بازی"شعررا به صورت
دیده و ازآن " جنگ مشت ویخن" و" ناسالم

چی . تيوری کودتا را استخراج کرده است 
!! کشف داهيانه ای   

:دليل دوم  
نویسنده مدعی شده که گویا اختصاص بخش 

اخير برنامه به نقد شعر، یک توطيه برای 
این در . بی اهميت نشان دادن نقد  است 

حالی است که ما و همه شرکت کنندگان در 
برنامه نهم شب شعرشاهد بودیم که وقتی 

مساله نقد دربرنامه از سوی دست 
اندرکاران مطرح گردید، آقای عاکفی 

پيشنهاد نمود که چون این برنامه به شعر 
خوانی مختص گردیده است بهتر است که از 
صحبت ها ونقد شعر صرفنظر شود زیر اکه 

ممکن است مورد عالقه ی کسی واقع 
اما پس از جر وبحث روی موضوع . نگردد

ازاینکه اکثریت از ضرورت نقد شعر حمایت 
توافق بعمل آمد که به منظور رعایت  -کردند

نظر عاکفی وچند تن دیگر، نقد شعر به 
بخش اخير محفل انتقال داده شود تا اگر 

کسی مایل به شنيدن نبود ناگزیر نباشد که تا 
تصور ميکنيم شاید نویسنده .  اخير بنشيند

 جگر شير دارد که 
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نویسنده در گذشته یار نزدیک یکی از کودتا 
چيان قهار بوده یا خود به کودتا عشق 

افالتونی دارد، دامنه ی کودتا بازی را به 
بينام نيز کشانيده ومدعی شده که گویا قاضی 

یک ماه به "! یاسرالعرفات"موسا را مانند
. شفاخانه برده ودر غياب او کودتا کرده اند 

اسرایيل ویا سر عرفات کجا و بينام !یا للعجب
کجا؟ چگونه در یک ماهنامه گک طنزی 

وانتقادی ميتوان کودتا کرد وچی کسی این 
کودتا را انجام داده است ؟ از کودتا در نشریه 

ای که یک سنت منفعت مادی ندارد ومدیر 
مسوول مخارج چاپ آن را از جيب خود 

ميپردازد وحتا بنا بر تسلط فرهنگ منحط و 
بی تحمل بومی ما ، نویسندگان ناچار اند به 

چی نفعی برای چی   -زبا ن مستعار بنویسند
کسی متصور است؟ همه ميدانند که 

نویسندگان نشریه های تورنتو بيشتر افرادی 
اند که مصروف کار شبانه روزی برای 

گزراندن زندگی خود اند ودر فر صت های 
. الزم گاه مطلبی برای نشریه ای مينویسند

چنانکه در این شماره می بينيم  نویسندگان 
مذکور به همکاری خود با بينام ادامه داه اند 

و مدیر مسوول نيز به جای خود 
جادارد که عرق شرم بر پيشانی .قراردارد

در پایان با حافظ همصدا . نویسنده جاری شود
: ميشویم  

 مصلحت نيست که از پرده برون افتد راز
 ورنه در محفل رندان خبری نيست که نيست 

خدا کند که این دوست نازنين ما که نام : نوت 
وآدرس  خود را نداده این بار عصبی نشود 
تنبان بينام را باقلم نکشد که پيدا کردن اش 

.کار ساده نيست  سپردبينام بخدا  

 بندگی درکار نيست 
 زندگی آخر سر آید ؛ بندگی درکار نيست 

 بندگی گر شرط باشد ؛ زندگی درکار نيست 
 گرفشار دشمنان ؛ آبت کند؛ مسکين مشو 

مرد باش ؛ ای خسته دل ؛ شرمندگی 
 درکارنيست 

 باحقارت گرببارد ؛ برسرت باران ُدر 
 برو ؛ بارندگی درکار نيست : آسمان را گو

 گرکه با وابسته گی دارای این دنياشوی 
 دورش افگن این چنين دارندگی درکارنيست 

 گربشرط پای بوسی سربماند درتنت 
 جان ده ورد کن ؛ که سرافگندگی درکارنيست 

 زندگی آزادی انسان واستقالل اوست 
 بندگی درکار نيست ! بهر آزادی جدل کن 

 )الهوتی ( 

خود هزاره است ولی برادران هزاره را به هر 
علتی که هست تحریک ميکند تاا ز شرکت 

دراین برنامه که برنامه ی خودشان ميباشد ، 
خودداری نمایند، ما یقين داریم که با پاسخ 

دندان شکن از سوی این برادران مواجه 
:دليل پنجم. خواهد شد  

تالشهای پشت پرده ی "به گمان نویسنده 
شب "ادامه دارد تا"اتحادیه ی قندهاری ها

این یعنی ." شعررا به طرف اتحادیه متمایل کند
چی؟ شب شعررا چگونه ميتوان به کسی یا 

نهادی متمایل کرد؟آیا این چهل، پنجاه نفری که 
در هربرنامه شرکت ميکنند قدر نویسنده ی 

ماليخوليای ما شعور ندارند؟آیا این هذیان 
گویی نيست؟ چگونه اتحادیه ميتوانداز شب 

شعر که برنامه ی ناب فرهنگی ميباشد ودر آن 
نه پولی زیر وباال ميشود ، نه کسب قدرتی 

متصور است ونه محل سياستبازی است، نفع 
جز یکی (ببرد؟ آنهم اتحادیه ای که تا کنون 

) دومحفل که در سالون فرهنگی آن دایر شده
هيچ نوع کمک و دستگيری ازاین برنامه 

نميدانيم . خدا آدم را عقل بدهد. نکرده است 
نویسنده به چی عذاب روانی گرفتار است که 

" تبانی""کودتا"همه چيز را در هيات
جنگ مشت "و " تسليم طلبی"شليک"

جنگی  –می بيند؟ در ادبيات سياسی " ویخن
وتروریستی نویسنده تنها بمب دستی وواسکت 

!انتحاری کمبود است   
:دليل ششم  

نویسنده حتا از تحریف جریان شب شعرنيز 
روگردان نيست چنانکه به گفته ی او آقای 

 بغالنی بيت سعدی را به دهان مهدوی 
در حالی که همه شاهد ! کرده است " شليک"

بودیم که بغالنی که خود داو طلب نقد شعر خود 
بعد از نقد مهدوی در صحبت  -شده بود

توضيحی خود بيتی از سعدی را به گونه ی 
که در محافل ادبی ما پيشينه  -شوخی وظرافت 
به کارگرفت که بيشتر موید  –ی درازی دارد 

وی در . به او " شليک"نقد مهدوی بود ونه 
صحبت خود تکرارٌااز مهدوی امتنان 

شاید درآن وقت ذهن . وسپاسگزاری کرد
عليه" کودتا"نویسنده چنان غرق  پالن سازی  

 برنامه ی شب شعر بوده که بيت سعدی به 
! آمده است" فالخان"نظر او   

   درمورد محتوای نامه ها مربوط به شب 
شعر اگر بازهم بنویسيم به اصطالح مثنوی 

هفتاد من کاغذ خواهدشد ولی می آیيم به 
درفشانی های نویسنده درمورد 

از آنجا که ممکن است " . کودتادربينام"  

 ما ایم و اشتغال به هر چيز مسخره 
 حتا سراب وسوسه انگيز مسخره 

 استاده چون مترسكي رقصان به طبل باد 
 در آار پاسباني پا ليز مسخره 

 سرشار از تكبر قصر و غالم و تخت 
 مثل جناب خسرو پرویز مسخره 

 در طول ِخطه ي آه ندانيم عرض چيست 
 بنشسته روي گـُرده ي شبد یــز مسخره 

 داریم شتاب و اسپ عرقكرده را به حرص 
 هي ميزنيم ، ضـربت مهميز مسخره 
 یادرفریب مضحكه ي فصل نو بهار 
 یا آه اسيرغصه ي پایــيز مسخره 

 یاگير و دار جاري ي یك خواهش مدام 
 یا امتناع مدحشِ  پرهيـزِ  مسخره 

 یا آه به پاي چوبي ي چوآي نهاده سر 
 یا در هواي شوآت یك ميز مسخره 

 روزي ، به رنج چشمه ي رزقِ  تهي شده 
 گاهي به شوق آوزه ي لبریز مسخره 

 تاناگهان ، آه فرصت سنگ است و جمجمه
! زیك ليز مسخره ... پایان هرچه بود و   

  غزل مسخره 

از خود و 
 بيگانه

 باز بوش آمد، گزارش داد، گفت
 بازهم از دست من بگریخت ، مفت

 باز آن جا مردکی را کشته ام
 یک کمی دستی به خون آغشته ا م
 ظاهرش همچون ُاسامه می نمود
 ليک آن بيگانه، بن الدن نبود
 اشتباهاً  با دوسه پرتاب بم

 هم خودش را هم خرش را کشته ام
 عاقلی بشنيد گفتا ، ای عجب

 این ز بی عقلی گذشته یک وجب
 *ای لوده جنگ ! ُکشته ای آدم ، بکش

 !از چه خر را کشته ای ، ای خرَدَبنگ ؟
 گفت هر گه خشم می گيرد مرا
 می ُکشم من از خودو بيگانه را

 کشتنِ  بسيار نآمد سودمند 
 نرخ مرگ ما شود باید دوچند
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که ملت را کشتند عوض لطف    

وچف  فریب اش راست دادباکف   

بتصویرها ببين کن    هزارتف    
    چپ اش بانام خانه ونان وکاال

نه برخلق وپرچم نه برمجاهدوطالب عهدبستم     زراست گفتن وطندارن زروگردحقارت شستم                  

) هستی ( وآن استم        هزاران افتخاردارم که درقطارخائنيننن نيستم         نه نوکر چپم نه راست نه دردام این              

 

 عکس پاین رحيم وردک ، کرزی وسيا

 من اینقدرعکسهای ارشدالخاینين قرن بيست را داشتم بدست نشر سپردم اگردوستان ازدیگرخاینين را دارند ارسال کننداز هرمليت باشد

 عکس خاینين را شما ایمل کنيد من نشر ميکنم

 شعراز
)هستی(  
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 تادست شماآغشته برخون ملت شد
 پيوند به تاریخ چوسياه یی به ذلت شد
 انگشت شما اشاره برخون کرد هميش
 پاداش زدشمن بشما ازجيب خلت شد

)هستی (  
 آنکس که به پای شما نشست عبث
 خودرا چوخمچه ی بشگست عبث
 اینراندانست که قدرسگ بهترزشما
 ازملت خودبریدعهدیکه بست عبث 

)هستی (  
 سنگ وچوب وطن شکایت ازستمگرکند
 درتنور سرد نشيندو حکایت از سر کند
 هرلحظه بکوبدبه دل خودسياه سنگ ترا
 درغربت ونا چاری خاک سيه برسرکند

)هستی (  
 از بسکه قاتلين شمشيرظلم وکين کشيد
 ملت به ناچارتيروکمان خشمگين کشيد
 برجان ملت ظلم وستم امروز نيست

تيغ قلم اززیرک آستين کشيد)هستی (  
 

 قلم دستان اگردارید شرافت
 نویسيدسرخاینين با ظرافت

 به طنزونقدانتقادسالم وراست
)هستی(نه ازمن ازملتست این خواست     

 

 پا یم ،
 به زنجير وطن خواهی
 دیریست که بسته است

 گوشم ،
 چو کوزه های خالی

 ای وای که از صدای ُدُهل ها شکسته است
 دستبند ها ؟

 آ ، دستبند های جنایی
 به دستان بيگناه و مغرور من

 شرنگش زیور تاریخ است و درنگش تزیين وطنم
 شالق محتسب دین

 آرایش شهامت شانه های ارغوانی من است
 زندان تنگ

 با خرواری از آهن و سنگ
 پنجره های تاریک

 با حيله های افشاء و باریک
آیينه ای دربرابر بازوها و انگشتان بند بنِد من 

 است
 فتوای مفتی

 این دهن پاره ی ظلم
 طشت فيصله ی قاضی را بر بام شکسته است

 زندانی کردن امروزینه ام
 شکنجه و به دار کشيدن فردایم

 تاج سپيده دم است
 که از پيشانی ملتم پرتوافشان و با وقار ميگذرد

 جالد ،
 شکنجه گر

 و مفتی
نباید به محاکمه کشانده شوند که تاج سپيده دم را به 

 من بخشيده اند
که تاج را بر سينه ام 

 حک نموده اند
 جنایاکاران خلق
 جانيان پرچم

 راکت بدستان اخوان
 تبرزین بدوشان طالب

 

 قاتلين من وملت مرابه محکمه نکشيد
 

خونفروشان خمکوچه های چپ و 
 ميانه و راست

 قابل کشتن نيستند
 

از چشم ها و سينه ها و گردن های 
 خميدۀ شان

کارطوس و مرمی و رشمۀ دار 
 ميترسد

 دادخواهی امروز از جنایت پار ميترسد
 آری قابل اعدام نيستند

 آنان را نُکشيد
 از سينه های شان ، رگبار

 از گردن های شان ، ریسمان
از چشم های شان ، قربانی وشهيد و 

 حتا انتظار ميترسد
 هاگ ،

 محکمه ایست که از خونخوار ميترسد
هاگ ، درامه ایست که از انظار و از 

 اغيار ميترسد
 اعدام نکنيد

)هستی(که از ُپشت کوه جنایت       

فاشيست هرمليت فایشست 
است به بينام فرق نميکند که 
از کدام مليت است واین سر 
ها شاهد قلب تاریخ است که 
 بدست فاشيست ها درجنگ 

)هستی(هازنده به گورشده اند   

 به هرجا بيخدا است حکم تکفيرم کندبيجا
  که ازنيرنگ وچال بی خدایی سودبردآنجا

  مراگرکافروملحدگفتی خود فرزندخداگفتی  
  چرا تو درزمين استی ،بروتودر سما آنجا

 خطاب به فاشيست  های تاجيک 
 تاجيک تاجردین وبی مایه 
..."خا"تابکی است کشال درهر  

 توبپرس ازاین کم زاد ای هموطن
)هستی ( تا بکی ميکند کثافت کاری چو دایه    
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 . را به این پسر چپی انقالبی گفتم 
ه شـکل خـشن از            د ـب روز اول که مستنطق آـم
ــه               ــستی واز جمـل ــه توســـيد ـه ــن پرســـيد ـک ـم
مهــاجرین درایــن مملکــت، تــرا بــه سياســت             
 ومسایل داخلی این مملکت چه غرض است؟

م              ده وگفـت ستنطق دـی  من با تعجب به سـوی ـم
د     ن اشـتباه        .   عجب سـؤالی کردـی ت سـوال ـم گـف

ل جـواب            است گفتم نخير خيلی بجا اسـت وقاـب
 گفتن هم است 

ستنطق             ه ـم ت ـب روان شاد سر افراز شهدا گـف
ا           ا ـت م ـم که مرد هوشيار وزود درک بود   گفـت

وقــتی زنــده هــستيم ، مهــاجر هــستيم وقتيکــه          
ا      که فوت کردیم جسد ما را دولت افغانستان ـب
هـــزاران شـــارلتانی از ترکيـــه بـــه افغانـــستان        
ه               د ـک ی کـن انتقال می دهند وبا ایران دعـوی ـم
ــارا در               ــان اســـت واســـتخوانهای ـم ــن افـغ اـی

 .دارلفنون کابل به خاک می سپارند
شيد ودیگـر              ت ـک ستنطق خجاـل با این جـواب ـم
وب           ت وـک تاروزیکه مرااز زندان کشيدند نه ـل

 . کردندونه سؤالی کردند
اوبامــا حــسين بــارک را کــه چهــل وپنــج ســال          
ان            عمر خودرا در امریکـا گذشـتانده اورا جـه
بــه شــمول امریکــا امریکــایی مــی دانــد مگــر           
اری     باتاسف آنهائيکه دربند روابط خونی وتـب
ای عقــل شــان در زنجــير کــشيده شــده اســت            ـپ
هموطنان شان را  بعد از قرنها اقامت در این   
ــک              ــه تحرـی ــسته ، ـب ــه داـن ــوم بيگاـن ــرز وـب ـم
ی کوشـد تــا                  ار ، هــر یکـی ـم ه ـک اسـتعمار کهـن
ل از آنکـه             د، غاـف دیگری را بيگانه ثابت نماـی
این دام استعمار است که می خواهد بر گردن      
ه وسـيله               دگی خـویش را ـب ای بـن طرفين بند ـه

ت       .  همدیگر شان سخت ببندد    ام ملـي ه تـم من ـب
ه             رکس ـک م ـه ی کـن های افغانستان گوش زد ـم
ستان          می گوید نياکان من  باشنده اصلی افغاـن
اســت هویــت خــود وخــانواده خــودرا بــا مليــت         
ــدر                ــه ـپ ــم ـک ــت کـن ــن ثاـب ــه ـم ــسد ـک خـــود بنوـی
وپــدرکالن هــای شــان چنــدین قــرن قبــل بــه                
ـــستان آمــــده چــــون شــــگل جغرافيایــــی          افغاـن
ه نظـر         شان داده ـک افغانستان در طول تاریخ ـن
به خشک ساليهای دومدار وجنگهای نابرابر    
باشــندگان اصــلی ایــن ســر زميــن در زمـــان              
ی       هائيکه مرز های ممالک جهان شکل قانوـن
د در نتيجـه            رده اـن ومحافظ نداشت مهاجرت ـک
ـــد کـــه صـــاحب مـــيراث            هيـــج کـــس نمـــی توان
يراث خــور ایــن سـر زميــن خــودرا حــساب           وـم
کنــد هــر کــس کــه در افغانــستان تولــد شــده                 
واســناد باشــندگی دایمــی افغانــستان را دارد            
ن بـيش از ـهشت               دران ـم ازافغانستان اسـت ـپ
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پرستان ونویسندگان چيره دست وشناخته 
من به خاطر نفوذ . شدۀ وطن ما می باشند 

این دلقکان در سایت ها این اعالميه پر 
سروصدا را به تاجک ميدیا دادم وآنها هم 
بدون کم وکاست به نشر چند روزی گذاشتند  
خانۀ شان آباد به ما لطف کردند وما به 
پاليسی نشراتی شان کاری نداریم که چه  
نشر می کنند ویا چه کسی در پهلوی شان به  
نام نویسنده نوشته می کنند ونویسندگان    
شان از نگاه سياسی وشخصيتی در کدام 
موقف اجتماعی قرار دارند وچه گذشتۀ 
دارند وچه کسی به نام چه کسی در ان سایت   
می نویسد به قضاوت ملت وخوانندگان 
سایت های انترنتی می گذاریم به ما ارتباط 
ندارد هيچ چيزی پنهان در     شهر های 

.           انترنتی نمی ماند    
د از               تانه بع کل دوس ه ش صی ب روزی شخ

ن تاجک            ایت وزی ن در س اهی م دن آگ خوان
رد             مدیا وبلحن خيلی درشت وعصبی ایمل ک
وگفت برادر ما وشما سادات هستيم این ملت     
ه             ذار ک د بگ اجرمی دانن ارا مه ستان م افغان
مسایل برخورد های خود شان را خود شان            
ارز شما             انواده مب حل کنند حيف نام شما وخ
گر آن                گ وس ر س ن ه ه درده رده ک نک
ی های خود             خانواده را به خاطرواقعيت گوی
ست               ما ل ه ش ود ک رور نب د ض ی اندازی م
رزی             ا ک دار ت ادر غ اینين را از ن وعکس خ
رادرالبالی یک چند بيت به نشر می سپردید        
من نوشته این سيد عالی نصب ناشناخته را           
رد          ه م داخت ک که خواندم مرا به یاد روزی ان
زرگ            م ب ا ل اعر ، ع سنده وش ی نوی انقالب
ی          ماعيل بلخيحکایت يد اس هيد س صرش ش ع

 . نقل نمود
ا شدم             دان ره آقای بلخی گفت که وقتی از زن
زد               شار ن ه اف خی ب ه س دی کارت د ازچن وبع
خانواده رفتم  بعد از چندی برخی دوستان از     
ه                 دان شان را ب ا فرزن د ت من خواهش نمودن

ایم    ول نم اگردی قب ن درس     .  ش غل م ون ش چ
ل                 ال مي ا کم شنهاد را ب ن پي ود  ای دادن ب

یکی از سادات     .پذیرقته به کار مشغول شدم       
ا            سری داشت ب ل پ شهور کاب صب م الی ن ع

ود ذکی ودر           .   مفکوره چپی     ا جوانی ب آن آق
خنورودر             ش، س ا دان ساالن ب ا هم ب ب تناس
ه            عين حال کنجکاوومؤدب هم بود ، من که ب
دادم روزی            اعی مي نی واجتم اودرس های دی

 :ازمن این پرسيد
 که آقاصاحب شمارا در زندان لت وکوب 

کردند ویا چطور؟  بلخی گفت با وجودیکه 
 من از خاندان نادر غدار شاکی بودم واقعيت 

 

 

  سيدموسی هستی

من در این سایت 
 در خدمت استم

www.benamonline.com 

ی                ت رن ت کان ان من اگر سکوت می کنم که دلق
م           کن آرامش پيدا کنند وقتيکه چيزی نوشته ن
که                ي رست وکسان سروصدا مردمان وطن پ
ه             وشت ميخواهند تاریخ واقعی ملت خود را ن
کنند ویا وارونه نویسی های مؤرخين گذشته       
مل             را اصالح کنند به من تلفن می زنند ویا ای
وفکس ميکنند که من تاریخی سر دست دارم        
م من در              ي منتظرنوشته های بعدی شما هست
ل           جواب دوستان چيزک های نوشته ام ودالی
خود را گفته ام حاال می بينم که روز به روز            
ی وخاوران                  ای ن آری ان سایت وزی دگ خوانن
ه نشر             ودیگر سایت ها که نوشته های مرا ب
می سپارند بيشترتلفن وایمل وفکس می کنند       
می                   م ن ه است ان با وجود یکه من بيکار درخ
ان             توانم نظر به کهولت سن به جواب دوست
ان             ه جواب دوست بپردازم مجبور می شوم ک

 . را با نوشته وطنز تاریخی بدهم
من وقتی دست از نوشته در سایت ها  
برداشتم وتوسط سایت وزین پرسروصدای 
تاجک مدیا اعالم کردم که من لست خایئنين  
از نادر تا به کرزی خيانت های خاینين را در   
البالی یک شعر نو به شکل طنز به سایت ها   
ارسال کردم سایت ها به خاطر نویسندگان 
شان که بشکلی از اشکال ارتباط مستقيم 
وغير مستقيم با احزاب چپ وراست وتنظم 
های جهادی وطالبی داشتند ومن هميشه با 
اسناد معتبر خيانت های شان را افشاه کرده 
ام وتا زنده هستم این کار را خواهم کرد،  
سایت های انترنتی به غير از تاجک مدیا    
دیگر سایت ها از نشر آن خود داری کردند 
ومن مجبور شدم که دست به ساختن یک 
سایت بزنم وهم دوستان ودشمنان قلمی 
خودرا از جریان پيش آمده بين من وسایت  
ها آگاه سازم شما دوستان می دانيد که 
دلقکان وابستگان چپ وراست احزاب  
وتنظيم های خود فروختۀ انترنتی که خود 
شان می نویسند ویا کسان دیگری که به نام 
 شان می نویسند  در انترنت زیادتر از وطن 
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اصلی نظریات مردم ساکن در تورنتو بود که 
. باید به افغانستان انتقال داده ميشد 

گزارشگر باید اینقدر هوش مسلکی ميداشت 
که محتوای نظریات آنهایی را که خود سرانه 

وبه شيوه ی ملکهای صد سال پيش ازنام 
مردم تصميم ميگيرند، نشر ميکرد، این حق 

مسلم مردم است که   از همه چيز آگاه 
وقت " ژورناليست"اگر این جناب . باشند 

آیا بهتر نيست که به  –کم در اختيار دارد 
اعالنات خود برسد وزحمت خودرا از سر 

 مردم کم کند؟
شنيده ایم که باز هم در محفلی که به  --   

مناسبت گشایش تلویزیون نامبرده در 
دایر شده ! ؟؟"اتحادیه ی افغانها"سالون  

بود، مقامات اتحادیه بنابر اینکه در گذشته 
بار ها از سوی رسانه ها وبخصوص بينام 
دررابطه به نصب تصاویر چهره های تک 

مورد انتقاد "! فرهنگی"قومی در سالون 
به کمره مين تاکيد  -قرار گرفته بودند 

ميکنند که در گزارش نباید تصاویرشاهان 
اما پس از نشر . قندهاری رویت داده شوند

شماری از  –گزارش این محفل از تی وی 
قبيله ای اندیشان ونژاد پرستان تماميتخواه 

به خشم آمده وبا نثار فحش ودشنام به 
آدرس کمره مين مراتب انزجار و نارضایتی 

.خودرا ا زاین امرابراز نموده اند  
فرهنگ  اصيل " ببينيد که ما چی 

سراسر منافقت،دورویی، : داریم"وغنی
.ترس وجبن، تعصب، نژاد پرستی و قلدری   
ما بارها وبار ها نظریات وشکایات مردم را 
دایر بر نصب یکجانبه ی تصاویر شخصيت 

های تاریخی در سالون اتحادیه نشر کرده 
واز مسوولين خواسته ایم که با نشر فوتو 

های سایر شخصيتهای ملی ، نشان دهند که 
در این اتحادیه تبعيض وتعصب کور قبيله 

به )ونه درادعا(ای  راه ندارد واتحادیه واقعٌا
همه مردم افغانستان تعلق دارد ونه به والیت 

مگر کجاست وجدانی . وسمت وقوم خاصی
که به این حرفها وقعی بگذارد؟ این 

درحاليست که ميگویند بينام مارا تحقير 
آنهارا  –آیا کسی غير از خودشان . ميکند 

 تحقير ميتواند؟ 

شنيده ایم  که اخيرٌا چند تن افراد شناخته 
شده که دوغ هر محفل اند،  در محفلی 

نظر دهی در باره ی "رسمی به عنوان
حضور بهم رسانيده وبه "مسایل افغانستان

نمایندگی از جمعيت شست هزار نفری 
افغانهای تورنتو گویا پيشنهاد های رابه 

.مراجع رسمی ارایه نموده اند   
را چی "لوده های توی"  معلوم نيست این 

کسی وکسانی بحيث نماینده ی افغانها 
انتخاب یا انتصاب کرده است ؟ به نظر مااین 
گونه اعمال ادامه ی پاليسی ریکارانه ی ضد 
مردمی حکومت کابل است که در غياب مردم 

روی سر نوشت افغانستان حرف زده 
جای درد ودریغ است که دامنه ی . ميشود

این شيطنت های های سودا گرانه حتا به 
خارج کشور نيز سرایت یافته ودالالنی که 
خود در گذشته عليه مردم به جنایت دست 

زده وخون مردم را فروخته اند ، دراینجا نيز 
.دست از سر مردم بر نميدارند  

که " افغان ننداره"   تلویزیون به اصطالح 
فقط برای شکارآب ونان تنها چهره ها را 
ریکالم ميکند،گزارش بی سر وتهی را به 

نمایش گذاشته وتنها حرفهای مبهم دوتن از 
مقامات رسمی را شنواند ولی روشن 

نمایندگان قالبی وخود (نساخت که دیگران 
چی حرفی داشتند، در چی سطحی از ) ساخته

تحليل وفهم مسایل بودند،چی ارزیابی از 
اوضاع کشور داشتند واز نام مردم چی 

گفتند؟ آیا حرفهای شخصی خودرا عنوان 
نمودند، آیا نقطه نظر های گروهی خودرا 

طرح کردند، آیا خواستهای قومی وقبيله ای 
وتحليلهای یکجانبه را در ميان گذاشتند یا 

. اینکه نظریات افغانهای اینجا را انتقال دادند
در ژورناليزم حرفه ای ، کار یک گزارشگر 
تنها این نيست که تشریفات وظواهرو چهره 
ها وصحبت های رسمی را به نمایش بگذارد 
 بلکه وظيفه دارد تا اصل مساله ومحتوای

 صحبت های جوانب مختلف را پيرامون آن 
در محفل نامبرده ،مساله ی .باز تاب دهد  

کرده اند وبه خاطر آزادی وآبادی وطن خود          
ان               دان هم رزن خون داده اند من هم یکی ازف
ام          مردمان با وجدان ووطن پرست هستم به ن

م               ن خار می ک ت ان اف د      .   افغانست رزن خودرا ف
ی         ادان همان خاک دانسته در حد توان برای آب
چ                      ي ان آن از ه ردم روزی م ه ور وب کش

 . کوششی دریغ نخواهم ورزید
نه چون مشتی جاهل وخود فروخته به روس      
ن ، آی                     رانسه ، چي ، امریکا ، انگليس ، ف
ان ،                کست اس آی ، ایران ،تاجکستان ، از ب
ودی                     ان سع ان ، عربست ست ن م رک ترکيه ، ت
ایت ، کسی            سرزمين زممداران القاعده وجن
م چون             را در کانتينر کباب خواهم کرد ونه ه
ات          ای مشت دیگری از همان قماش طومار جن
زاره کشی             ضد بشریت را با سيد کشی ها، ه
ها، پشتون کشی ها، تاجک کشی ها ، ازبک          

ا و      ۀ            .   .   .   کشی ه رق ون غ ه خ ن ب در وط
اه        خویش طوالنی تر خواهم نمود، بلکه هرگ
ا                ي ه ی م ن انسان محلی برای تبارز خشم وکي
ی                   ات ای ن ان ج ه چن گردد، تمام آنهایی را که ب
ه                ود ب ردم خ اه م شگ ي د، درپ دست زده ان
دان          محاکمه خواهم کشيد باشد آنانی را که فق
ان              غ ان ارم رای ش دان، خوب خوش ب وج
ده                    ي ال شان رسان ر اعم ف ي آورده است به ک

 .  باشم 
اجک ،           پيش من رهبران جنایتکار پشتون ،ت
دام                   ی ک ان ورست ازهره ، ترکمن ، ازبک ، ن

 .فرق ندارد 

 خاین بی کفن
 کرزی آمد پيش بوش گفت

 آنکه مطلوب شما بودرفت مفت
 پيش ازاینکه کشته شود مال عمر

 بيخ مردم را تو کندی باتبر
 ماندی ميراث شوم آن به من
 کشتی درکوه ودشت وهم چمن

 روزکی مردی مثل اسامه می نمود
 کشتن اورا دیدن بن الدن نيود
 گفتم دوستان زبی فکری تان

 هر کی را دیدید دراز کردید کمان
 همه از ترس شما کردند فرار
 خسته گشتند درپاکستان زار

  می روی بوش  اوباما ميرسد
 بردل خود همرکاب ها می خرد

 شا ه شجاع ام ساختی  رفتی زپيش
 کردی معروفم چوعقرب با نيش

 من ندارم مثل ببرک جای در وطن
 مرده ها زیاد است وکمتر کفن

                       

 
 
 

شنيد گيهای 
 جالب

 شيپور چی

 سررهبران جنگ تنظيمی کابل بکوبيم بتبر
 که درحماقت وخری کم نيستندازسگ وخر
  که به دست خودزنده بگورکردندزن ومرد
 کرفتن مزدخودازاجنبی ریال و وگلدار ودالر

) هستی (  
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 نسيم سحرگاهی تازه ميسازد گلستان را
 به تن رنگ دیگر ميکند باغ وبوستان را
 زباغ خورشيد سرمی زند بی نيازی ها

 بدست روشنایی محوميسازد شبستان را 
 بکنج نا اميدی هابوداین آروزوی عشق
 نوازش تا کندیکباردل عاشق پرستان را
 هوای خوش گوارآید بسوی چمن زاری
 به رقص آرد ساقی مست می پرستان را
 شودسبزه گرهموارزیرپای صنم روزی
 به شوروناله آرد بلبالن هزارداستان را
 به فریاد آبشارهمنوابودفریاد ناتوان من
 نبود شورونوا دیگرنيزار ونيستان را

 چه رازی بودبين محتسب ومفتی وقاضی
 که بافتوی شکستن سرخمدان مستان را
 ببين ای بلبل وساقی چمن زارپرازگلها

 که بيرنگی شعرمن شرمانده گلستان را 

 

حرفه با درآمد قانونی دست ازین کار 
اما نباید این نکته را هم فراموش ! بردارند

کرد بهبودی کامل وضعيت زندگی و اقتصاد 
این گروه اساسی و عمده سبب دلسردی 
ایشان ازین پروسه گردیده وباید هميشه 

وضعيت اقتصادی شان تحت مراقبت جدی 
  -کميسيون مربوطه قرار داشته با

کميسيون استخدام همکاران در پست ها (4
بعد ازین باید اقدام جدی نموده و در ) دولتی

جای بجائی و استخدام کارمندان بلند رتبه 
دولتی به خصوص واليان والیات و قومندان 

اگرچه . های امنيه توجه خاص مبذول نمایند
 فيصد این 90تا حال این کميسيون توانسته 

مامورین را حسب ميل ما استخدام نماید که 
واقعا این شاهکاری ایشن قابل تقدیر بوده و 

این موفقيت را به همه شما به خصوص 
. اعضاء این کميسيون فعال تبریک ميگوئيم

 فيصد از 5به خاطر تکميل این پروسه باید 
عوائيد خود را طی شش ماه اینده تمام 

اعضاء و حاضرین این جلسه بپردازند تا به 
خاطر پرداخت رشوت در بدل استخدام و 

 .تبدیلی ها جدید به مصرف برسد
ازین که امروز می بينيم پارلمان کشور  -5

بسيار صالحيت دارد و نفوذ درین دربار 
تقنين خالی از اهميت برای ما نبوده و 

حمایت کامل ایشان باعث رونق بيشتر در 
اگر چه دوستان هم آن . کار و بار ما ميگردد

جا داریم که تعداد شان اندک بوده و باید را 
های برای همکار بيشتر ایشان جستجو 

و این را هم نباید فراموش کرد در / شود
 فيصد اعضاء 95انتخابات بعدی باید حد اقل 

پارلمان و شوری ملی افغانستان از دوستان 
اگرچه به .و همکاران نزدیک خود مان باشند

بودجه گزاف ضروت داریم که ميتوان آن را 
با همکاری شرکا ء بين المللی مان مرفوع 

 ساخت

به ادامه جلسات گذشته این جلسه نيز دیروز 
در حالی برگزار شد که همه قلدران این 

/عرصه اعم ازقاچاق بران ارشد نيمه ارشد
/کميشن کاران/کرایه کاران/شرکاء دولتی

توليدکنندگان و صادر کننده گان حضور داشته 
و با چک چک ها و تشویق های فراوان از 

فعاليت های گزشته همه اعضاء تقدیر و 
تمجيد نموده و به تصویب ماده های جدیدو 

مفيد و عالوه نمودن موارد ذیل در قانون 
اساسی دنيائی مواد مخدر جلسه را به پاین 

 .رساندند
طوری که به همه شما محترمين که در  -1

عرصه بگير و بفروش این مواد طالئی سهيم 
هستيد معلوم است بعض اشخاص وجود دارند 

که خو اهان کاهش کشت و زرع این ماده 
گران بها ميباشند و باید جدا در مورد افزایش 

زرع و توليد آن اندیشيده و جلو تبليغات 
ایشان را به طریقه مناسب گرفته و یا هم آن 
مزاحمين را به زود ترین فرصت شناسائی و 

 .به پنجه مرگ تحویل داد
به موسسات و ادارات که در سدد جلو  -2

گيری از کشت و زرع این ماده به طریقه ها و 
نيرنگ های غير مستقيم با فراهم نمودن 

کشت بدیل و ایجاد زمينه شعل و کار های 
قانونی هستند باید هشدار داده شود تا دست 

ازین خود کشی ها بر داشته و رنگ خود 
اگر بعد ازین اخطار .راازین کشور گم نمایند

ها دست از سر ما بر نداشتند باید اخطار های 
ماین گزاری و /مهم به شمول فير های راکت 

یا هم هدف قرار دادن اعضاء مهم ایشان 
 .عملی خواهد بود

دهقانان محترم که درین عرصه مصروف  -3
خدمات و همکاری های ارزنده هستند باید 

بيشتر تشویق و همکاری شده و در نرخ های 
تو ليدات شان بعد از تائيد شوری قلدران 

ارشد در مورد بلند بردن نرخ های مواد مخدر 
و توليدات ایشان تجدید نظر صورت بگيرد تا 

خدای نکرده نشود که با پيدا کردن شعل و 
 .شد
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به اشترا ک کرزی 
 وبرادران کرزی

 شجاع شاه دگر
 نشانده اند به کرسي شجاع شاه دگر 

 نهاده اند سرما و تو کاله دگر
 به کشوري که مقدسترینش آزادیست

 حضور لشکر بيگانه اشتباه دگر 
 مرا زبازي کاخ سفيد شد معلوم 
 که آورد به سرما شب سياه دگر

 هميشه دست اجانب، هميشه پاي شکست
 هميشه تجربه وباز انتباه دگر

 جهان به کوشش دفن غرورما، آري
 نشسته در ره رستم هميشه چاه دگر

   شعربی رنگ

 بارک وبوش دوخرگوش بگوش

ميکنندازشاه رگ مردم خون نوش   

 خون بارک ازنشه ميشود بازبجوش

 ميگوید که کمتر نيستم من ازبوش

 کرزی ویاران اش ميگویندنوش نوش

  ميرویم ما بپهلوی تان دوش بدوش


