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یسيدموسی عثمان ھست  

  ماھنامه طنزی بيناممديرمسؤول 
  

  تطنزيکه مشعل حقيقت اس
 

ی حويلی چنددقيقه قدم بزنم وقتيکه دروازه رابازکردم ديدم که باد تند  صبح وقت ازخواب بيدار شدم خواستم که دربيرون
ه شدم باعجله می وزد انيتورکمپيوتر.دروازه را بسته کردم داخل کتابخان ه م ياه ب رده س ه پ دم ک اده دي يکطرف گوش   افت

ن .د داشترای آبی رنگ که خط وخال سرخ و زشدنوشته ھ موس را با انگشت فشاردادم صحفه باز تم در اي ا خود گف  ب
راز دست وپنجه شان درد نکند ميکنند نوشتهکه سايت کسانی  ه ي د را  نآ ھر جمل سان می خوان ه ان دک ا ميخن . دساعت ھ
امی به  ب"ح فروتن"نام افتاد که نوشته بود  نظرم به يک د  خوده خود گفتم اين نام مستعار است چه خوب ن دون گروقن ب

دبخت.بريدن اش گذاشته استخشتی پيش از ناف  ن ب سندگی اي ابقه نوي ستم   چون س دان، سراسيمه نداشت من نتوان  ح مب
ستعار است . باشد حرامزاده می تواند مخفف" ح"آن شود  بال به پس نام مباز با خو فکر کرد؟ يعنی چه  ام و چون نام م ن

  . معنا می شود خم چشم  آن"فروتن"و  حرامزاده "ح"ش نيست خود
ن  . اقای بی ھويت شروع کردمۀندن نوشتبخوا نام آقای مستعار بی ھويت از حل عد ب هزباز ديدم که اي ان وزه وقول  ازھم

  .مالی اچکزی است مشھور به حبيب هللا "ولی نوری"شارلتان کھنه خيال اقای 
د ث مرا بياد ھمان منوشتهاين  ه می گفتن داخت ک نم ان ديم سر زمي ه "ل ق ر ک ردبگي ن آدم مگر "تنگي تم اي ه خود گف  من ب

دکرده که ديگر مغز ر معده آن خلقديوانه شده يا کھولت سن انقالب د ا غر.ش کار نمی کن ز را ب د ھر چي غر  می خواھ
ردم قيس صغير و بيچاره عصاب پيدا کرده افکر کردم که اين آدم تکليف   اول.خود حل کندوعرعردھان معده  از شرم م

  .راچيزی گفته نمی تواند  اين بدبختوکسادی بازار سايت 
ريم جاسوسی می کند اين ط  که ديگران رامتھم به"آقا"اين  باخود گفتم  ومارھفت جلد ھاشم خان که زير آستين چرکين ک

ه شده حاال  عطايی پنگ زده ری ديگرکسی اورا ک ا معاش بھت ه جاسوسی ب د ھوای جاسوسی ضبط ب استخدام نمی کن
د  می زندوا خان وداود خان در سر احواالت زمان ھاشم وسايت  چون خود اين انسان بزدل بی ھويت را مردم می شناس

ق ه خل د ک ردم می شناس م م ن بيچارهجرمن جرمن را ھ رده است اي ه ک رچم در آن الن اک از بيچار  وپ سان پ گی يک ان
  . به جاسوسی متھم می سازدوشناخته شده را 

ازی  اگر  ه ب سه سازی وپلوت اھد دسي ه عمری ش د، من ک ين می کنن شته چن ن جواسيس کارک را اي ه چ د ک يچ کسی ندان ھ
د خاندان نادر غدار بوده ام می دانم ک ه ه آنھا می خواھن ه اصل جاسوس ک د ک تھم نماين ه جاسوسی م ن و آن را ب در اي آنق

ز ت وھمان طوری که خودشان پخته نشاين چال آنھا باز ھم خام اسمگر . خودشان ھستند در بين گم شود دند چال شان ني
دان می يرا  ز. پخته نمی شود ران داخل مي وقتی کسی با گذشته تابان خود مانند موسوی وبا ھويت خود بر ضد تجاوز گ

ا اختن گپ ھ ر س د ی گردد ، تجاوز گران به خاطر بی اث ق جاسوسانی مانن د از طري روتن .ح"موسوی باي ستانی،،ف   سي
 عو عو کرده ، دشنام  طرفبه ھر" عطايی"خردمند " رابر"در زير رھبری " ولی نوری وچوکره صغير آنھا قيس کبير

   .بدھند وتھمت بسته کنند
داين  رده ان ز را فراموش ک ا  آ.جاسوسان باسابقه يک چي ونھ ه جنگ روی قب د ک رده ان شانده دست  تلدو لفراموش ک ن

و چشم در  .ومبارزه عليه آن به وجود آمده است د جل ردن نمی توان اب ک ردم نجاست پرت ه طرف م اين جا اتھام بستن وب
ارزاتی از محصول " فروتن.ح"می بينند که يک خيل وطن فروشان من جمله نھا  آ.م را بگيردمرد اب ھای مب در زير نق

روش اياين ميان کس ودر تجاوز دفاع می کنند در نتيجه  سانی جاسوس و وطن ف دھ ک د می کنن ه تجاوز را تايي  ستند ک
ن دار و ستانیاي ته سي روتن -ودس ان   ف ن فروش ايت وط ه از س ند ک ی باش رمن"م رمن-ج ايت  " ج وی وس د موس برض

  .افغانستان آزاد سنگ می اندازند
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ده  جرمن –جرمن سايت  ا آم ه دني ودن ب دفکر می کند که تمام مردم مثل سيستانی کاه خورده و ک ه ان د ک ا فکر می کن  وي
  :اين جواسيس بايد گفته  ب.ھيچ کس به غير از آنھا کبير نشده ھمه صغير مانده اند

ان هنيظرف سی سال سير وپودردم  م.را بيشتر از اين فريب بدھيدباشيد نمی توانيد مردم ما ھر قدر زرنگ شما  ام ت  تم
ای ز، آق ای عزي ی، آق ای معروف انی چون آق دايی بزرگ ت ج ه عل د ک ر دارن م خوب خب ن ھ د واز اي رده ان ايی ک  را شناس

سن ا نوي ودم وده ھ وی ، خ ای موس تايی ، آق رمن روس ايت ج ر از س رمن –ده ديگ و ج ودجاسوس ب ما ب ر  ا.دن ش ما گ ش
ه  ھ.ًجاسوس و وطن فروش نمی بوديد اصال کسی از سايت بيرون نمی شد ه شرق وغربم ما ب ه خاطر جاسوسی ش  ،ب

ا نمروز  ا.جاسوس خانه تان را ترک کردند شاء شده ب ان اف ی ت ا وھويت قبل ام ھ ه ديگر ن د "روتن ف.ح"ام ک  می خواھي
   .دا زنگ وجامن جديد دلربائی نماييبازھم در ميدان در آمده ب

  !روتن ف.تو ای جاسوس بی وجدان حبه 
ته  ا.که ھستی زيرا از سايت جاسوسان صدايت را بلند نمودی جاسوس  گر جاسوسی کدام زره ای از وجدان برايت گذاش

ه دال و نام ا  ب.مخفف حرام زادگی تو نمی باشد" ح"باشد واطميان داری که حرف وم شود ک ا معل ويس ت ھويت خودت بن
  !می پرد ويا چپاتی

ا نويس يا از گذشتۀ خود شرم دارد ونمی خواھ مستعار  ردم است وي ل م اين وقات د کسی بداند که وی ھم مانند سيستانی خ
ده يخاينکه از وضع فعلی خود شرم دارد اع ن ونمی خواھد کسی در آين ه دف ست ب سان پ و ان ه ت رد ک اوز  او را بگي از تج

ستعاراگر  .برخاسته بودی ام م ست؟من اين طور نيست ضرورت آنکه با يک فرد حقيقی با ن د چي ر می خيزن ه ب ه مقابل  ب
ته  بار ديگر ھم می گويم وبار ھا گفته ام   که کسی که عليه يک فرد با اسم مستعار مقاله می نويسد بايد گذشته خراب داش

   .ھمين اساس حکم می کنم که فروتن ھر کسی که باشد يک جاسوس کثيف بيش نيستر  ب.باشد
 ھم به خدمت شما خاينان خواھم آمد                                                                                            باز 

 


