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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  موسی عثمان ھستیيد س

  مسؤول ماھنامه طنزی بيناممدير 
٠١.٠۴.٠٩ 

 

  
  یستانيباز ھم با اعظم  س

 
 سفک  وليمي اا ي نوشته کنند ونيخائن  وتي سرمن دشمنان انساناي دنۀ که به ملت خود گفته ام که اگر در ھر نقطمن

 کنم ی نماديز  حرف کم وکي به من بفرستند مطمئن با شند که غامي پا ي توسط نامه وا ين بزنند وو تلفا يارسال کنند و
 . کنمی آن را پنھان نم،ال ببرند ؤ سريون زگ وناگ یت مرا ناجوان مردانه با تھمت ھاياگر شخص حرف را ک يو

 ی جالد قلمیستانيرا به ارتباط س  دورا ن کار خودکي طنز نوشته کرده بودم که در آن خاطره کيچند روز قبل من 
 که مورد افتي اقبال نشر "زادفغانستان آا" تيدر سا  جاسوس شناخته شده دربار"ی نوریول"  و"ی انقالبیشورا"

ن و تلفکهي کسان. کردندليميا ن زدند ووودوستان تلف به من دشمنان   قرار گرفت و"فغانستان ازادا" گاندنبال خوانقاست
 سر من انتقاد کردند کهيمن به کسان  است وحترمم خود شان شي مخالف بودند که نظر شان پايفق ا کردند موليميا و

 " خلقکيحزب دموکرات"ت يجنا  کردند وک را درتيق حقکهيکسان حق مسلم شان بود و مطبوعات یاز نگاه آزاد
 کسان انتقاد یبعض  کنم وینھا تشکر مآ از که  نوشته مرا استقبال کردند،دن دانی را م"ی انقالبیشورا"ًخصوصا 

 مجسمه یري احمد شاه مسعود پنجشی که زندگیخيتار  ویاسيس  ویقي داستان حقديکردند که شما وعده کرده بود
طاھر  ، باعث ،دي مجروانيقاتل پ  مردم کابل وزار قاتل شصت وھشت ھ،يیکاي امرۀ جرگی لو"قھرمان" یتلخان
 یستاني سر سیسي به طنز نوین را گذاشتآ ،کنمي قھرمان نوشته مميعظ و  احمد جان پھلوان ،ضيداکتر ف،  یبدخش

 فتاب به دوآا کرده ض ملت مظلوم ما امی ھاهيدوس قتل ید که در پان دانی را خودش وھمه میستاني س.یمصروف شد
  اوی،و یفتاب آ اشکار وتياحمد شاه مسعود را با ھمان جنا  نداده وی قھرمانی را کسیستانيس  شود ویانگشت پت نم

 ستيل را گرفتن درست نا شغني سر مسعود نوشته شود دنبال اترداي داد کرده اند ضرورت است که زقبل نرا قھرما
 تيرا در چھار راه جنا  اود شوی کثافت بد نام مني ھمراه اترداي که زديآلخره داب ند عوعو کرد وچافغان جرمن ھم  و

 .که از ھر طرف به پوچاق خربوزه قلم زده شود رھا کرد
 : اصل مطلب مانددي به درازا کشحرف
.  ديرين را بگون زده تلفو از دوستان تلفیکي ی که اروپا روز است حتمند به بچه ھا گفت،ن آمدو خواب بودم که تلفمن
  : گفت.نددورآن را بچه ھا به من وتلف
  ." رساندی سالم مري کبسيق" 

  :من ھم گفتم او ھم خنده کرد وکه  ديه ا شدري کبی طفلني گفتم شما در ای من به شوخ
  .دي بفرمائ
  : گفت
 خلق را که در جمله کيتمام حزب دموکرات  باشد و"ی نوریول" یقاآ که دي لواطت کار گفترا دي سفشي رکيشما 

  .دي سر چوک خطاب کرد"مرده گاو"را در طنز  نھاآد ن ھم قرار دارفي شرینھا انسان ھاآ
  : گفتم،مي گوی مري صغسيرا ق  اوشهيھمزياد  ی دوستزاو را دوست دارم ري کبسي من که ق

 حزب "ی انقالبیشورا"ًخصوصا در قسمت ،  کند ی مرا رد نمیفھا حری خلق کسکي در قسمت حزب دموکرات
 در قسمت ی ولتاريخ نشان داد که آنھا که آنھا به خاطر قدرت ناموس ملت را معامله کردند،زيرا  . خلقکيدموکرات

 : خدمت شما به عرض برسانمديمد که باآ ادميبای  قصه "ینور"
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 یاز لچک ھا یزمان خر که قيصد  گاو وبي نج، شده بودري پیلي کابل بود خی ھاک بانسئي ری اچکزی هللا مالبيحب
  اودي کنیرا از کجا م نو  ودي جدی پول ھاني که ادي پرسبي از نجیري پنجشري منی روز،نددمشھور شھر کابل بو

 نينجرميپ ، اھن سقوآ بعد از . استپول چاپ نين ماشآ  " .. ک" کرده ام که دايگفت که من ضراب خانه را پ  وديدخن
  . کردندداي راه پی اچکزی به در بار مالیري پنجش ھاییموتر شو ھا و
  . بود"دادن"ن آمرض   شوق وی بود ولري پکه ی با وجودو ا
  . من در دلم ماندۀ ماندی باقیحرفھا اشت و را گذیوشگ تي با عصبانسي ق

شما  را با  دل خودۀ مادی باقیھا  من حرفوقتن آ ، نوشته من نوشته کندني اابر در برگري کس داي  جان وسيق  اگر
 . کنمی قسمت من،ي طنز نمککيندگان در نخوا

 


