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  موسی عثمان ھستیسيد 

  بينام طنزی مسؤول ماھنامه مدير 
  

   به خاطر قيس کبيربرر بردتيلفون ھای
  

ایلًقبال از روز بد خود وتي ون ھ ه در شماره  ف تم از روزی ک تم وگف ان نوش ان برايت ان ٢٧مزاحم ام عکس خاين رن  بين ق
شاعر توانمند وبا ذوق کشور از " مختارزاده"آقای کاش ، ای رامش ندارمه آرا نوشته ام ، يک لحظوبيست و يک بيست 

ون  ر تيلف ام گي ه جای پي ا ب ونی می سرودند ت ان تيلف اين مصيبت من خبر می داشتند ويک پارچه کوبنده به آدرس مزاحم
  .می ساختم و آنھائيکه قصد مزاحمت دارند به حساب خود می رسيدندآنرا فعال 

رايم داشت چاپ ادی ب رين . اين عکس ھا درس ھای زي ان استمھمت اداران خاين اد وف ودن واتح ده ب رعکس . آن زن آن ب
داگر . دننمی يابپشتيبان به آسانی مظلومان در ھيچ کجا  اور نداري ه نظر خواھی ب د خود " جرمن جرمن" ب ه کني مراجع

د ال  ح.انقالبی دفاع نمودخواھيد ديد که چه تعداد خاين از سيستانی عضو شورای  وروز من را خود حدس زده می تواني
ه خواھم به . که از دست سگھای خاينان چه حال دارم در داد ھر صورت کاری را کرده ام تا آخر ادام د ھرق ن ببع واز اي

ط اين .  بر می آيد دريغ نورزندچه از دست شانھر . عکس از خاينان وجانيان بيابم آنرا چاپ خواھم نمود دشنام دادنھا فق
  .می سازد اسخ تررعزمم را 
ودصحبت  ل روز  ود. روی تيلفون ب ار زنگ زدقب رای سومين ب م دوستی . دوستی ب رامش واجب است وھ م احت ه ھ ک

يس باناو . زورش ھيچ قالب ندارد " جرمن جرمن "کدر دوبار قبل نيز از من خواسته بود که ديگر قيس جان کبير ورئ
ًرا چيزی نگويم واصال اگر دوست آنھا نمی شوم وبه حمايت از آنھا چيزی نمی نويسم الاقل به کار شان کار نداشته باشم 

  .وبيش از اين افشاء گری نکنم
ارت از  ه فکرم گذشت ، مھ ه ب زی ک رايم زنگ زد ، اول چي رم ب ه آن دوست محت شما چه پنھان از ھمان اولين باری ک

ه از من . ھا می باشددر يافتن روابط انسان" جرمن جرمن"قيس کبير ورئيس بانک  تم ک رين گف ا صد آف ن ھوش آنھ ه اي ب
د ان دھ ا . کجا دانسته اند که آن دوست می تواند به من فرم ناد استخبارات آي ه اس وز ب اد ھن یوخ ه قبل د وب  دسترسی دارن

فعال واين اشخاص در آن ھای دوزخی  و يا اينکه ھنوز ھم آن نھاد ا کی از چه طريق پيش آمد نماينداساس آن می دانند ب
يس ندر اين اواخر از ديگراقتی  و. مشغول وظيفه ھستند که چنين از روابط نزديک افراد با خبر ھستند ه ق نيدم ک ز ش  ني

ه  دام را ب جان وقت و بی وقت در ھر گوشه وکنار جھان واسطه پيدا ميکند وسرو گردن خودرا به گرو می گذارد وھر ک
رای "سرمايه اليزال" ه ب ر ک ا چه بھت د و حت ستان افغان" رئيس بانک قسم می دھد که ديگر با جرمن جرمن دشمنی نکنن

ن وسعت ب فونیل صرف نظر از آنکه داشتن امکانات تي.مقاله روان نکنند" آزاد ل آن يک لحظه فکرم را آرام ه اي وتموي
د ز او را کمک نماي ر نمی گذارد وھميشه فکر می کنم که به عالوۀ رئيس بانک بايد کدام بانک ديگر ني ادم راسخ ت ، اعتق

  . می گردد که درزير کاسۀ کبير کاسه ھای ديگری پت شده است
ا وپربا خلًآن دوست گفتم که شخصا با قيس جان ورئيس بانک کدام دشمنی ندارم آنھا به من در اولين صحبت  ی ھ چمی ق

 اين کار را خيانت به خون شھداء می دانم آنھا اگر می خواھند از دست من خالص شوند سايت را  ومنھا کار می کنند
  . از النۀ خاينان پاک کنند

ه :  که آن دوست برايم چشم روشنی داد وگفت ھمين بود ان جرمن"ک ا " افغ ه ديگر ب وده ک صله نم ان ، في ان و جاني خاين
  : فروشان خلقی پرچمی ھمکاری نکند واين حرف را برای تمام مردم افغانستان سند داده ونوشته است وطن

د است پورتال افغان جرمن آنالين بر اين موقف خويش:سوم" توار معتق ه حاکميت حزب ديموکراتيک  به صورت اس  ک
وط آن، م مرب ای رژي ارکرد ھ شاندهوک ياه ن اک س ه خ ا را ب ردم م شور وم ال آنک ن حزب واعضای دست اول وفع   واي

  " جنايات آن دوران می باشندویمسؤول وجوابگ
  : به آن دوست محترم خود گفتم"بکیآ" ھا رانیعد از خواندن اين تعھد به گفته ايب
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ھم با تمام اکنون . آمده امدانيد که در زندگی از گپ شما نبرمی دانيد که من به شما چقدر احترام دارم واين را ھم می شما 
ان ھای ھ ه فرم شتر ب را بي تن آن دارم و آن ته وطرز نوش ن نوش ا اي ه ب ی ک د ااختالف ا يک تعھ م ت بيه می دان انی ش م خ ش

  : ديگر کاری به کار آنھا ندارم به شرط آن که  از روی شما،هصادقان
ل به راستی خلقی پرچمی ھا با رابطه خود را ًاوال  ان قت ًقطع کنند ، ثانيا سيستانی را که دستش به خون مردم سرخ وفرم

  .ھزاران نفر را امضاء نموده از سايت اخراج نمايند
  .تو گپ ھای معروفی وموسوی را تکرار می کنی: گفتدوست 

  :تمام احترامی که برايش داشتم گفتمبا 
م موسوی اوکالت دارم ونه ھم از جانب معروفی صاحب وي" افغانستان آزاد"نه از طرف پورتالمن  . صاحب گپ می زن
شان چه از . را ھم نمی دانم که آنھا چه گفته وچه خواھند گفتاين  ه اي نم ک م ک ا حک معروفی صاحب شناخت زياد ندارم ت

ستن به اين طرف موسوی صاحب را از سالھا اما . خواھند کرد ا ب ردم ب ه م انطوری ک ه ھم م ک ن را می دان می شناسم اي
ی ن م ردار را دف سد يک سگ م اغ ج ددم د کنن ز مان ستن، موسوی ني ستانی ني ا . واالی سي اک اوت سد سياسی بوين  و ج

  . نمی ماند،دفن نکندھوادارانش را يکه يکه 
اه مگر  ه ھرگ م ک رچم رابطه اش را " جرمن جرمن"خودم ھمانطوری که قول داده بودم، باز ھم قول می دھ ق وپ ا خل ب

ه وطن دست بکشد  د واز خيانت ب ی طرد نماي ار شورای انقالب قطع کند وسيستانی را نيز به حيث يک عضو جنايت ک
  . قيس ورئيس بانک کاری نداشته باشمديگر به

امروز بازھم چشمم به مقاله سيستانی قاتل ووطن وقتی . دوست بزرگوارم با اين تعھد مکالمۀ خويش را ختم نموديمو من 
ن باشد .  نوشتمادداشت رايفروش افتاد اين  يش از اي اران بگردد وب آن دوست محترم خود شاھد تعھد شکنی سايت جنايتک

 .به حيث نمد دم تبر را نگيرد
 


