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 Political  سياسی

  
   ی عثمان ھستی موسديس
  نامي بی وانتقادیول ماھنامه طنزؤ مسريمد
  

                                    
  ني پوستکيـــــ کيیشوي می تاکني خایتوا
  نيپ وھم زــــاسھم  یوشي منيني برخاايو

  ني درناميازي ی وآن پت کنني ارنامي زخود
  )١ (ني دی بیستھ شانسمي ازطرزخرامت ممن

   
ی انقالیشورا" ی فرمان ھای ھای قربانني نوشته را به وارثني اعنوان زدوران روس "ب ذارمی مم د .  گ ا بتوانن ايد آنھ ش

   بھتر آنرا عنوان دھند
   

ستعاره ا ب ریتي ھوی انسان بکي نوشته ام م ا" اسري" ن ته"جرمن جرمن" تيدرس ه خودش درنوش دم ک  ی ازب اش خوان
ه یشرم ود ک رده ب راف ک ه اعت ستعارنوشته آن  خود بزدالن ام م ته را بن ویعني ( استنوش ستعار ن  ی وجدان بی بسي م
ته  ب) در ھمه جھات باسابقه خراب  تي ھوی  بتيشخص ته ه سبک نوش وریول"نوش رال رسول  شاگرد خاص "ی ن جن
ان صدارت ی احواالت سلطنتط ضبسئي ریقندھار هي د"داوود" در زم دی  موان ستعار . مان ستعار وم ه م ا کلم ه ب  من ک

در بی شدم که بعضی عصبیلي دارم اول ختيساسح سينو ا چق ه سر ھ وجدان ی انسان ھ ناخته تي شخصکيستند ک  ش
ه بکهي مانند آفتاب روشن است در حالتيان دشمن انسهيل وطن عی آزادی آن برامبارزهشده مبارز که   یتي ھوی خودش ب

راف میسيخود ومستعار نو ه اعت د شخصی خود نا جوان مردان ارز کبتي کن ده مب ناخته ش اري ش  ني حسدي سی وطن آق
ن ی  با اي و. کندی میشکارينبا قلم  بيرحمی يک کاسه ليس اجنبی با که نشناسد ستي افغان با وجدان نچي را که ھیموسو

ارش سختی ھای مقاومت را متحمل  د ودر کن ر دارن ردم خب کار به جان تمام آنھائی که  از مبارزات اين فرزند صالح م
وان ا ھرچند  .شده اند چنان آتش می زند که به غير از سوختاندن آتش افروزان به ديگر قسم خاموش نخواھد شد  نيمن ت

ز است یري از نگاه منطق شمشیوم خود موسقلو  مي برآی به دفاع از استاد موسوتارا ندارم  ده وتي افی برن در ک ه ق ه ب  ک
  . وآن ضرورت نداردنيبه دفاع ا

اوقتی چنين می نويسم اع را خود دارد چه خود خواھی موسوی وقتدين بگوعده ایدي ش وان نوشتن ودف ور ی ت را مجب  ت
  ی؟کرده که زبان قلم دراز کن

  ! محترمدگاننخوان
ه گردان"جرمن جرمن" چتل تي در سا"اسري" تي ھوی بسيتعار نو من در عنوان نوشته مس ر سي قیدگن ب ده کبي ه دن  ک

وریول" ویپنج  ر" و"ی ن اميک دم ني است ا"يی عط وان را خوان ار س" عن ریستانيابتک شاني مناسب ت اب اف وطرد  ء  ب
  ! "    جست یسأت به اودي کشوده است، بارا اي جوی ضد ماللنيبزدالن خا

وانم وقتی وقصه نوشته کرده نمی طنز وشوخی را بیزي چچيارم ھ که عادت دمن هي ت ه تک وان نوشته یسأ کلم  را درعن
ردن ی  غمخواردکردنيتقل, اقتداکردن, کردن یروي پی در لغت به معنیسأ تبا درک اين مالحظه کهخواندم  دي ک  را گريک

ولی کار ملکاب تي والیآورد که در څارنوالرا به يادم  ی روزدادن است،  تيتعز ارسي کردم چون پ  مجرم ی حق گرفت
و   سه نفر را آورده بود از جمله سه نفر سری به څارنوالقي را به اساس قانون نداشت جھت تحققي حق تحقیرا داشت ول

ن دکي یرو ود م سته ب ر شک ر ودمي  نف ه س ري یرو  ک ر جور پرسک شکنف را دميسته از نف ر  چ   ديستک آدم راشني اس
  : گفتندديستھوچکاره 
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درد"مرده گاو" مرا کهيخاطره  من بقي رفني گفته ا"مرده گاو" آدم مرا ني ا ده  وھم رده ای گفته با من ھم دست ش  ني ک
ا ھردو در سر دي دارفهي که شما چه وظدمي بعد پرس است من دفاع کردهتيثينفر را با من لت وکوب نموده واز ح  گفت م

ه شده ه انداختنئي خود را پای چشم ھادي کنی میبي غرچه  گفتم ميستھ وھم مسلک مي کنی میبيچوک کابل غر ا آواز خف  ب
   "مي داریتجارت زن بر" :دگفتن
  دي آی حرف بد شما مني چرا از ادي کنی را می شرمی کار بني که ای وقت:گفتم
  . آدم را شکستمني ا خود دفاع کرده ام سر وکلهقي بودن از رفی از ھمسلکیسأ څارنوال صاحب من گناه ندارم به ت:گفت

   :برگرديم به اصل مطلب
اتيخاطر انسان وانسانه  بود بی انساناني جرکي احترام دارم پدرش منسوب به "اي جویمالل" به خانم من  در خودرا ی پ

ه ینسبت م" واار" را به "جويا"دفاع از وطن از دست داد وحاال که خانم  د من ب  "اي جویمالل" وطرز فکر"واآر" دھن
ه راستی عضو  ندارمی کار"راوا"وکار  ست" راوا" واين ھم برايم مھم نيست که آيا وی ب ا ني ه  ی ول.ھست وي ن را ب اي

رشھيد "  سازمان رھايی وراوا"شاد روان و رھبران پر افتخار جرئت می نويسم که  د ضيف" داکت ا"د يشھو " محم " مين
سان وده ھر ان ارز من ب ام آن دوشخیخواھر وبرادر مب ه بن ه شرطادي تيص راک د ب ه  ی کنن ا ک ا وسر خون آنھ ام  آنھ بن

ه  د من ب ز تجارت نکنن رام آن شخص ني ذارم احت ارزتي خواھم درپشت شخصی  من نم.می گ انم یراه فکر و  مب   خ
سانی خود را پنھان کنم ول"جويا" ابقه جنای از ک ه س د وتي ک د  دارن سان رواني وپ"اي جویمالل"در عقب  می خواھن  ان
د  را خواھر وبرادرتيثيه من ح بکهئيھا د مانن وری ولی،ستانيس" داشتند خودرا پنھان کنن منان " يی عطای، ن وديگر دش

ه مثل و نعش مردار آنھا را  رمي گیاز دم شان م به وسيلۀ منطق  از آن سنگر استفاده کنند مردم و رده ب الشه يک سگ م
  .  شود یخيتار  پنداياسان دنمکاران وموقع شنبرای  گري درتاباکثافت دانی می اندازم 
وم میاز موضوع دور نم ا"اي جویمالل" راثي ش ه خ اش نيني ب رمن ی،ستانيسی از قم رمن ج ورا" ، ج  "ی انقالبیش

اله دي نبایستاني رسد وسی نم، را کشته"اي جویمالل" که ھزاران ھمسنگر پدر " خلقکيحزب دموکرات"و  خود را گوس
   کند ی قبول نمی را کسیانستي سی حرفھازيرا اينگوساله کند 

 یستاني اعظم سی آقاني گفته بود که ای موسوی خوانده ام  آقایستاني نوشته سکي را به جواب ی موسوی که نوشته آقامن
م یستاني را خود سني ا. بود، کردی فرمان کشتار امضا می که  در پا"ی انقالبیشورا"  تي با صالحناني نشیاز کرس  ھ

ا توانیانکار کرده نم ه مید وآق ه از جمل وکي حزب دموکراتنيسسؤ ظاھر افق ک ق است ودر تورنت ا ی خل ا م ادا ب  کان
 حزب ناني نشی کرسني ومقربناني نشی نه تنھا از کرسیستانيس است که  دوستان بارھا گفتهگري کند به من ودی میزندگ

ً  وفعال یبی  خطرناک کاجیمھره ھا رنجبر که از ري را به بصگراني مرا ودی بود جاسوسیبی  خلق وکاجکيدموکرات
م دروغ   تھمت نکرده وی است که موسونجايال اؤ ماند سی پس آفتاب به دوانگشت پت نم. کردی پارلمان  است مليکو ھ

ه ا. سازندی تاجر سر چوک مني اتي جناکي چرا خودرا شرساني مستعار نو پسنگفته ستعار نوني معلوم است ک  ساني م
م اطر ھ ه خ رویسلک مب ا س ردن آق دھخواي میم را ی موسوی گ م بن ا قل شکنانمیشري ب ا .دن ب ت م ا  مل ناختب ه از یش  ک

اجران سرچوک" ني ابي افغان جرمن دارد فرۀ ودار ودستیستانيس ز نمکي حزب دموکرات"ت ق را ھرگ دی خل .  خورن
 است دي ام. شوندیان شناخته مکه از طرز خرام شبايد بدانند  سندي نوی مه سفسطتي ھویکه با نام مستعاربمگر آنھائيکه 

ا  . شوندداني خود داخل مفي کثتيبا نام وھوو اگر چيزی برای گفتن دارند  بکشند ست ديی وپرروی شرمی بنيکه از ا ت
ه کسان ديگری د ن سلکان ان ان م وریول. "مردم ببينند که اين تأسی جويان ھم ر" و"ی ن ام ورسم"يی عطاميک ا ھرن  ی ب

ان دانيداخل مکه  یسيمستعارنو داختن ش ا ان ا را  قلم وکاغذ شوند من از دست وپ ایمآنھ ره ھ م  حاال چھ  في کثی شناس
وری ، ولیستاني ملت ما سکننددفاع  " یستانياعظم س" شان شناخته شده به ھر نام که از تاجرسر چوک   يی ، وعطای ن

ام خوداير بنام مستعار نوشته کنند و شناسم اگی از طرز نوشته شان منھاراي شناسند من ایبق تجارت شان موارا باس  . بن
رق نمی نمداني خود وبدون دنده پنج داخل متي با ھونھاي بزدالن دارم اني که از ای من شناختیول د ی شوند وبه من ف  کنن
رد ی که دال منندي بی باز مندي پردازند واگر جواب بگوی بکدام نام به جواب من مکه اتاي پ ه ميني بی می چپ دخي ک   کردن

   دھمی می نوری ووليی به عطایخيواگر نکردند باز درس تار
 دي دانی آن وقت مدي  خوانده باش"جرمن جرمن" چتل تي را قبل از نوشته من سا"اسري"نويس اگر نوشته مستعار  : نوت

واب  به سبک خودش جدي را بای نوشتم ھرکی متي ھوی ب"اسري"ربه جواب  ت زشتديکه من از شرافت کار گرفته ام با
  . داده ادب کرد

===========================================================  
ای موسوی . در اين جا منظور از دين يک مسلک به مفھوم عام کلمه می باشد) ١( ه آق سمی ک ان ق ه نظر من ھم را ب زي

 .ً کامال صدق می کندچيزی که در مورد سيستانی و دوستانش.  گفته است، مزدور اجانب دين ومسلک نداردھابار
 


