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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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 Satire  طنز

  
  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١۶ مارچ ١۴
  

  ديبگردان پھلو و بيدارشويد افغانستان ھای مليت
 شد شماطوالنی خواب که 

  

 ھربار سايت،کودنان بگيرنديخن یئگو پوستکندهاگر    کارـــآش باطنزونه تنبان بکش ميگفت ديدم خواب به

 آن کنم تشکرمی آنھا از سپردند نشر به و شد واقع قبول مورد ناشر ھای سايت دانشمندان توسط که من ۀنوشت ازيک بعد

 حزب فروشان وطن و خاينين از تعداد يک نيست تشويش کردقابل خلق تشويش ھموطنان تعدا يک به من نوشته

 ھالندقراردارند دولت یئجنا تعقيب تحت طالب و مجاھد ، خلق دموکراتيک

 مقاالت اين ام نوشته انترنتی ھای بالک ، ھا سايت ، جرايد ، درمجالت اسناد با تاريخیۀ مقال ازھزاران بيشتر من چون

 المثل ضرب اعتبارھمان به است شريک شان دست درجنايت کهرا  وطالب مجاھد ، خلق دموکراتيک حزب بزدل افراد

جھت ھالند پوليس و کردند ھمکاری ھالند جنائی پوليس با طورشنيدگی خاين جناح ھرسه" نگيرند ترا تا بگير" وطنی

 مخفی پوليس از است حيات قيد در کند می زندگی کانادا در و دارد فزيکی وجود "ھستی موسی سيد "اين که بداند آيا 

 کرد ھمکاری ھالند پوليس به واخالقی قانونی نگاه از کانادا فیمخ پوليس خواستند کمک من وجودفزيکی خاطر به کانادا

 دارم فزيکی وجود کنم می زندگی درکانادا ست که ساال سی از بيش من کردکه حاصل واطمينان آمد منۀ درواز عقب

 ومن يدهنشرنرس به بزدالن مستعارمثل نام به مقاله وھيچ است ازمن وطنزی تاريخی ھای نوشته ھمه ھستم حيات ودرقيد

 دان حقوق انجمن ھستم ھمکاری به حاضر ،باشد داشته من کمک به ضرورت ھالند پوليس که ھروقتی ھستم حاضر ھم

  گرفتند واطالع دادن دراطالع دارند هتجرب انقالبی وڅارنوالی درخاد وسالھاه تجرب با مردمان که المان ھای

 ام زده فروش ووطن جاسوس اتھام خواسته خدانا نکنيدکه غلط رتعبي المان ھای حقوقدان انجمن درقسمت مرا باالی جمله

 فردا باشندکه کارکرده پرستی وطن سالم وجدان با که شرطی به ضروری است امری دولتی دستگاه دريک کارکردن

  يابندن حضور المللی بين درمحکمه

 که" اختر فاطمه. "باشد رکردهکا وشکنجه تحقيق دستگاه دريک ويا دولت يک جاسوسی دستگاه دريک که ندارد فرق

 تحقيق موردرا  وانقالبی مبارز زنان و بود خلق دموکراتيک حزب انقالبی نوالرڅا زمانی و کند می زندگی درکانادا

و  خاين نامه ب "گويد می خنده با هاوھميش انقالبی وڅارنوالی خاد ھای شکنجه نامه ب دارد دست روی وکتابی داد قرارمی

 "اندازند دريامی ويابه پرانی سرنگ اورا اگرباشد ندارد وجود ماقبری دروطن فروش وطن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ديوانه توھم بکند دندان اگرترا دينکن بازی ديوانه سگ دم با تان قلم  با که است عقيده اين به"  سنگ سياه "داکترصاحب

 نھاد نام وکودتای خان زمان قلعۀ زندان اگراز ، کرد می نوشته" خان سردارمحمدداوود" به راجع اووقتيکه شوی می

 او وبه بودم داده زندان آن ۀدربار مفصل معلومات او به من دانست نمی يا دانست می" داوود" زمان در "ميوندوال"

ه سيا" داشت عمده نقش درآن پرچم جناح خلق دموکراتيک حزب بود سياسی ۀوطئت يک "ميوندوال" کودتای بودم گفته

 اوگفتم به بازھم من دھدقرار  قلم زيرنولرا " قادر "جنرال تا کرد يکی دست" ظيمیع" جنرال آقای با که زمانی "سنگ

 که دارد حکم يک خاين نزد ودشمنی دوستی که نزن دست شيطانت کارھای دراين آيد می شير بوی تو ازدھن جان بچه

 ھستند ستين آمار وطالب مجاھد مانند خلق دموکراتيک حزب رھبران

 که است ضرورت صاحب" مھرين" که پرسيدم روزی است آزرده ازمن" مسعود احمدشاه"طرخا به که" مھرين" آقای

 آی اس آی با آن قبلی وازارتباطات ھا باروس سالنگ قرارداد درقسمت ًوخصوصا" مسعود احمدشاه" درقسمت

 بيش وکشتار کابل ھای ويرانی بابر جنرال و"  گل حميد" وجنرال سعودی بدنامۀ شھزاد " ترکی شھزاده" ًوخصوصا

 ناپھلو واقارب پنجشير مردم متنفذين بلادرمق"  جان احمد "ناپھلو با که وقرآنی ھزارمعيوب ھفتصدو ھزار ازشصت

 دست توطئه درآن که کسانی ھم وھنوز بست توپ وبه بسته دردرخت اورا هناجوانمردان وبعد بود کرده"  جان احمد"

 .چينند می وقاتلين دانزورمن دوردسترخوان بادنجان وقاب زنده داشتند

 ومن باشی نکرده نوشته تو که نمانده چيزی :گفت هخنديد است برخورد وخوش ادب با خيلی مرد که صاحب "مھرين"

 .خاين با خاين باشد داشته روابط صادق با صادق که گذشت وقت وآن رسد می نشر به مرگم بعد که ما نوشته چيزکی ھم

 من گفت. شناسيد بھترمی من از شما گفتم؟  شناسی میرا  "سنگ سياه صبورجان" گفت بازنشد جمله اين با سرم گفتم

 ديروز نه شناسم می بلی است پلچرخی ھای زندانی درحق حرامی نمک اگرانکارکنم گفتم ؟شناسی توبگومی شناسم می

 می ولی نبودم درکابل باران گروه درزمان :گفتم. بود باران گروه زخواناناازآو کهرا چه " بديع"داکتر :گفت.  حاال

 بودندحاال جوان نبود ھم شان گناه چيد می وخدمت ھمکاری بادنجان قاب خلق دموکراتيک حزب گرد دورميز که دانستم

 است زدن حرف شوقی خيلی وھم است سخنرانی مشغول رقص و خواندن جای ھا استيژ روی بينم می را بديع آقای ھم

 کرده اشتراک محفلی درآن"  سنگ سياه"و" بديع "آقای.  طبابت نه است ھنر يک ونطقی دگینگردان که داند نمی وھم

 ودرحزب بود ھمسنگرما بچه اين" صاحب سنگ سياه" گفت "جھانی باری"بود کنفرانس درآن ھم " جھانی باری "بودند

 فاشيست تويک"  رينمھ: " گفته شد برآشفته"  سنگ سياه" دوی اومی با وباال ته که بينم می ترا. بود خلق دموکراتيک

 نمی دھن وشيرھم زند می خرلگد نه خورد می آب کاسه وخردريک شير تمام ديروزافغانستان ھای ديوانگی ھستی

 دورکنيد خود دماغ از را کھنه حرفھای اين دارد قلمی یھمکار سايت دريک ھا پرچمی با "شيون" آقای ما رفيق. اندازد

 . بست توپ به مگس "سنگ سياه هللاصبور" بنويسد که گويم می را ھستی ورنه

 ندارد فايده ھم آن برپشت چوب زدن گذرد نمی ازپل باشد داشته چشمی سياه که... بگذريم ازين

 آغاز را نوشته عقرب وسه "ميوندوال" وکودتای" خان ملک" سرکودتای ُپرکاراست مرد که"  صاحب مھرين" خالصه

 زمان در"  خان ملک  "با"  ھستی" که وبگويم بنويسم ھار واقعيت اگرھمه که اوترسيد دادم من ھارا معلومات اکثر کرد

 حزب ازکودتای بعد وچندروزی "وال دميون "کودتای بعد" !!شھيد خان محمدداود سردار" جمھوری رياست

 کرده زندانی ويک درشماربيست اورا "ميوندوال" کودتای ودر دارد یئھا نوت وشارت بود درزندان خلق دموکراتيک

 در را " شايان فريد "و" پنجشيریدستگير"و است عقرب سه ھای وزندانی ازشاھدان "ھستی" که اگربنويسم ويا بودند

 "شايان فريد" که را خود دم "پنجشيری  "که نوشت "پنجشيری "جواب به "ھستی"و ساخت بسته دھن عقرب سه قسمت

 سه رھبری در مھوس نبودند عقرب سه ھای کیچکچ ۀدرجمل "شايان فريد "و "یپنجشير "اگر سازد می شاھد است
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 سکوت کارگرفتتند وجدان از دانستند نمی. است شعرازکی اين "راببين پادشاھی حد بی ظلم"، داشتندبگويند عقرب

 است رخينؤازم يکی که" صاحب جنرال" محترم به خود ضروری ھای ياداشت الیه درالب شعر اين مکمل بعد کردند

 سرنگ "مزاری علی"دقبر رامانن وقبرم بکشم وربر خاک نقاب من روزی که بردم ھم شعر ناي ازشاعر نام و دادم

 پرستی وطن خدمات ناخواسته خدا اندازند آمو دريای به تاريخ کوردالن "کارمل ببرک" تابوت مانند يا کنند پرانی

 شجاع قبرشاه که طوری مانھ سپردم وطنم شدۀ شناخته رخؤم "صاحب جنرال "با داری امانت شودبا می شاعرفراموش

 پيروان خودرادارندوھم مخالف ھم اينھا خورد نمی وفزيکی سياسی صدمه دوشخص اين قبر بايد است برجا پا امروز تا

 دانان حقوق مانندانجمن شان وپيرون کنيم قضاوت شان درقسمت افغانستان ھای مليت بدون ميتوان نمی دارندما خودرا

 نمی گفته مجرم متھم شودبه می گفته اتھام آن صادرنشودبه محکمه سه لهصيف جرم حکم هک زمانی تا گويند می المان

 به کنند می قضاوت چه افغانستان ھای مليت که گويندواين می راست قانون ازنگاه توانم نمی گفته مجرم ، متھم شودبه

 . شان پشم

 عزيزم انھموطن به دھی آگاھیۀ نوشت يک من قبلی ۀگرددنوشت بيشترمی آن فراموشی شودياد می پير انسان که زمانی

ه ب را نوشته اين که کنم می خواھش شما واز گذشتم درجريان وشمارا شد معلوم جريان که بودخالصه ھم وضروری بود

را  نازنين آن صدای که شده دير سازد می تر سنگين ران م پرستی وطن ھای شانه بار دکهيندھ"  سيغانی "آقای دست

 به خود با کنم می ارسال تو ايمل به را وطنفروشان خاينين لست که بود گفته وھم شده تنگ خيلی برايش مدل ام شنيدهن

 .باشد مارھم اگرزھر کارآيد به داشته ھم باز ندارم من داری تو که تیأوجر حوصله آن "سيغانی" آقای ببريد ھالند

 افغانستان مدارانازم عدالتی بی غم از که ترسم می نکردم اپيد را "ترکانی "استاد ولی کردم پيدا مشکل به را تأجر استاد

 فرمانه ب گوش شاگرد"  موج نيالب "خانم ۀخان درمقابل مارچ درھشت زدند آتش درھرات خودرا که زنانی خاطره ب

 خيلی برايش شوددلم ديده من ايميل درپنجره آن وکله زوترسر ھرچه باشدخداکند نزده آتش خودرا "سنگه سيا" آقای

  .شده تنگ

 با من نکرده يادی ما از "ھستی" که شوند خور دل من رابخواننداز نوشته اين شايد" ء بھا ثريا "وخانم "حضرتی" خانم

 که کردم عھد ھم اينھا با کردم امضاء درقرآن" مسعود شاه احمد" با که مثلی " نادری پرتو "استاد وآقای "ماپدر" آقای

 بی بی سر پشت از که باشد کندحدغالم خواھش ازمن ھم "نجيب"برادرداکتر اگرصديق برم نمی دوخانم اين از ديگرنام

 کند گيری اندازه را سرآن پشت پندک و تيرشود خود

 نگيرد کسی ھارا سايت يخن که نوشتم شوخی به نکردم نوشته جدی

 

 

 


