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 Political سياسی

  
  سيد موسی عثمان ھستی

 ٢٠١۵ جنوری ٠٧
  

   ھای سياسی را نمی برم؟"مرده"نام  چرا
  

 ۀ پدرم که ازجمل.است توصيه پدر، به اساسبرم نام نمی من ازمرده ھای سياسی درنوشته ھای خود چرااين که 

که ازکثافت  درحالی، قسمت فالن ناکس خاين يک حرف نمی زنيد در روزی به اوگفتم شما، طه خواھان بودومشر

  : پدرگفت. درسياست آگاھی داريدوی ھایکاري

 کند نمیچراکه به ناکس فرق . بدی مطرح بحث قرارداد  ناکس رانبايد نام برد وبه خوبی ويا.ناکس است تو  خودۀگفته  ب

. زبان ھا افتاده باشد تاسر کرد را  اومانندشخصی است که درمسجد چتلی خود؛کنيد يا به بدی ی يادئکه ازاوبه نکو

 که از می خواھند و  که درسياست مرده اندھستندبزرگ ايالت آنتريوی کاناداکسانی ی درسايت ھا وخصوصاً درتورنتو

زبان انداختن  حقيقت سر در و زبان اين وآن افتاده باشند تاسر لی می کنندسياست چت درمساجد وزرھر. نام برده شود آنھا

 پدرم انسان ھای ۀگفته  ب.است استيخاينين ملی وبه شھرت رساندن کثافت ھا وناکسان ھم خيانت به نخبگان تاريخ وس

زمانی  کنند ب میسياست شاخ نوک تيزحسا درا ر که خود ولی کسانی بارنمی ميرند دو و چند عادی يک مرگ دارند

زدن مرده درقاموس  و اينھا درسياست مرده حساب می شوندخيانت شان آشکار می گردد و درسياست بدنام می شوندکه 

سکوت  و تاريخ شده کفايت می کند که رذالت ھای آن باردوش جامعه و مردی افغانستان کاردرست نيست ھمينجوان

  .ريخ زده بزدلی نيستشخصيت ھای نيک نام سياسی دربرابر ناکسان تا

 خاين ھراس ۀکه من ازخاين ودارودست رندای کامل دئآشنا نيز قلم صاحب اين قلم با و ھمه می دانندرا مملکت به خاين 

نام برده  ما کنندکه قاضی موسی از که خاينين امروزادعا می بی ھراس قلم کش کرده ام اين ندارم درطول زندگی خود

 . ماھيگيران حساب شوندۀتا ازجمل ماھی بيگرند و ت کنندرده ھای سياست با اين حرفھا آب خھندماخو می نمی تواند

ند وخود پخته کنندھم خودشان يرکه ماھيگرن ماھی بيگ  درشکارگاه کله گوش دستورداد گيرانبه ماھي درزمان اميرشھيد

سرآب برآيندماھی گيران ماھی  و ورشوندک تاماھی ھا گيران آب خت کردندماھي. وھم به شاه ودرباريان بدھند بخورند

کورماھی  به نام سگ ماھی يا گيران ماھی حرام است وکه ازنگاه ماھيگرفتند دربين ماھی ھا يک مای لقی گرفتند  زياد

وھرچيزديگرکه پيش  ی ھاکه درآسمان طياره ودرزمين تانک نمی خورندئکه پيش آيدمانندچينادرآب ھرچه . می شود ياد

 .ومی نوشندآيدمی خورند

ازاين ماھی ھای حال ل نمی خوری  شاه درمجلس ديدکه يک ماھی گيرکورماھی ياسگ می خورد گفت اوبی پدرچرا؟

  : گفت؟که ماھی حرام می خوری
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 شاه گفت می توانستی به .جلب کنم را کردم که توجه شماي ھيچ وقت ازما ياد نکرديد اين کاررابه خاطرحضرتاً لياع

 من متوجه می شدم که ماھی .می خوردی  ماھی شيرين ودوست داشتنی مرا،لب می کردیکارخوب ھم نظرمن راج

طرف مستوفی ممالک محمدحسين خان نگاه کرد مستوفی ازنگاه شاه ه به خوداختصاص دادی وشاه ب خورک شاھانه را

  :گفته دانست خنده کرد

اين خرکاران سياست به بادخرعادت . اردخرعادت کرده ضرورت به خريد عطربازارند  دماغ خرکاری که به بوی باد

من نمی خواھم که ازعطرقلم خوداينھارامستفيد بسازم بھتراست که بگذارم شما ناکسان قلم وسياست با بوی  کرده اند

   .پوسيدب شھرت کاذب خود کردن کثافات قلمی و

 

  


