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  موسی عثمان ھستیسيد 

  مسؤول ماھنامه طنزی بيناممدير 
٠١.٢٢.٠٩  

  
سمـــتوگرايمل کنی من درسايت نوي  

انمــــرس م ملت خودــــبگوش وچش  
سود بريد زپنھانکاری وشيطانی کی  

قلم خاموش ميکنم زوداآتش ب ؟نديديد  
 

می خارد نان چوپان را می خورد بز... وقتی   
 

يس بانک  "،" عطايی خيانتکار"يعنی " جرمن جرمن"چند روز آخر به دو دليل با باند در  وری رئ ی ن جاسوس " و" ول
  .کاری نداشتم" چند طرفه قيس کبير

اينين آشکار و مخفی اول  آنکه به فرمان آن دوست بزرگوار احترام قايل شده بودم ومنتظر بودم تا اين باند خاين دست خ
  .که آن دوست محترم وعدۀ عملی کردن آن را داده بودچيزی را از سايت کوتاه سازند، 

ا متوجه خوانندگانی . دوم مصروفيت بيش از حد خودم با کار ھايم می باشددليل  د حتم ا سر می زنن ام سايت ھ ه تم ًکه ب
م در شده اند ستم وبيست ويک رن بي ام" که بعد از نشر عکس ھای خاينان ق د چاپ آن در " بين ست وھفت وتجدي ماره بي ش
ائی"سايت  ۀ د"آري ته مقال نبه گذش ای ، ش ام اشکال برخورد ھ اجکيزم وتم شتونيزم وت ا پ م در ضديت ب از ھ ه ب يگری ک

ه. م  به نشر رسانيدتيفاشيستی وراسيستی بود در ھمان سا وان اين مقال ر عن ه زي اريخ" ک واقعی يک  طنزيکه جزء ت
اپ رسيده مرچ چاريکاری ديگری بود که تمام ز ھم در سايت آريايی به چبا "هملت خوش باوربه اثردسيسۀ استعمارشد

  .نژاد پرستان وفاشيست ھا را به تيتک انداخته است
ود در  ه ب شار يافت تم انت زاری ودوس سعود ، م ا م انی ت شماره بيست وھفت که عکس خاينان ملی از نادر تا کرزی واز رب

ا لياز شر آن تنوز ھ. دشنام را نثارم می کردندو فون وميل دو لجانم انداخته روز صد تيًتقريبا مجموع خاينين را به  فون ھ
ادر  دان ن داران خان اينخالص نشده بودم که چاپ مقاله جديد و افشای رابطه مخفی انگليس با زمام رده برداشتن از خ  وپ

" سگ رو"تونل بين سفارت انگليس وباغ باال ورفت وآمد مارشال شاه وليخان ، محمد گل مھمند و ديگران از آن طريق 
ه عالوۀ آن اين .  من انداخت ديگر سلطنت طلبان را به جانيک بار ا ب نابار آنھ ل دو ودش ون ومي ق تيلف ه از طري  می مک

ان خوش مالقات . القات شان را نيز به من می بخشيدنددادند، چند چند نفر جمع شده افتخار م ا زب ھا به صورت معمول ب
د کاز خاندانم از خودم نگذشته . وچاپلوسی شروع می شد اھیهيز چنان تعريف وتمجيد می کردن شتبه  گاھگ ز م  خودم ني

د ادوگری می کنن ر از من س ه غي رد ديگری ب دام ف ورد ک ال در م ن سن وس ا اي د . می گرديدم که اين آدمھا ب از يکی بع
اورم ، مگر  به وزن ھمين دو کلمه پشتو دو کلمه فارسی فقط باتغيير کلمه اول دلم می خواست(" غوله مالی"دوساعت  بي

د،  انع از آن گردي ستان آزاد م دگان ترس از سانسور اخالقی افغان م از خوانن ا آنھ ه من ب د ک انی را بخوانن تقاضا دارم ھم
ار پدرت خوب شروع می کردند، که خودت خوب ، )اجازه گفتن ونوشتن آنرا ندارم ا چک ، پدر کالن ونيکه ات خوب، بي

ر شده ر صاحب ھای اسالمی، پشت  ؟داری به کار مردم ھای بزرگ وتي رچم، امي ق وپ ه خل ا را ايالکن وديگر علي آنھ
دانم وقتی . عمرت را به آرامی وبدون جنگ وجنجال با اين افراد تير کنبقيه . کرزی وامريکا نيز نگرد می پرسيدم ، وج

ارا چکار کنم ، بدون شرم وحيا می گف ار تند، تو را به خدا از اين حرف ھ ه ک ا را ب د م ی از آن می آي وی چپ ه ب زن ک  ن
ه وجکس ذيريم ک م بپ م ی چه و وجدان ما را به کسی چکار؟ ما که به کسی غرض نداريم مگر وجدان نداريم، اگر ھ دان ھ

داشتن آن درد گرفته ويا از بابت کدام دردی نزد داکتر رفته ايم؟ بيا وترا خدا وريش سفيد ما نداريم مگر کدام جای ما از ن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

یروزی . ھم مارادنبال اين حرفھا نگرد، ھم خود را راحت کن و ته نکن ادر، .نيست که عليه کسی نوش ه جان ن روز ب  ام
  . ومزاریمسعود، ظاھر ، داوود  می چسپی وفردا به جان ربانی 

ه تا  ه ب ا ک دران م تم حيف خون پ اين قسمت ھا به نصحيت ھای اين بزرگان آرامش طلب گوش می دادم ودر دل می گف
انواده گر  م.ندی خون داده اخاطر آرامی وسربلندی چنين فرزندان باز ھم حرفی مقابل شان نمی زدم ودر حد توان يک خ
ه و يرينی، کلچ ای ، ش ا چ انی ب ابخ افغ ی دادمي روی مسته ب ور م ر را ش وده، س ذيرائی نم ا پ ی . ز از آنھ ر وقت در آخ

رده : دحرفھای شان تمام می شد واز من می پرسيدن ول ک ا را قب ه حرف م چطور است قاضی صاحب دل ما جمع باشد ک
د خوب را خوب و: ومی گفتم ادم ايد؟ به اجبار جواب می د تنه، من عقيده دارم که باي د گف د را ب فا. ب دادی از ه نمتاس تع

يد دن می رس ه ترقي م از . اين گروپ ھای مزاحم بعد از شنيدن اين جواب درشت خويی می کردند که دلم ب يک طرف دل
اد سال زم دازم واز طرف ديگرحدود ھفت رون بين ا را از در بي ل سگ آنھ زم ومث ه می خواست برخي ز "زم ان عزي مھم

ردمانداختهنين طدر گوشم " خداست ی بخواھی ، خودم را لعنت می ک ه وقت زرگ شده ام ک ين فرھنگی ب ه چرا در چن  ک
ار مالمت می  آنکه اۀی را نادرست بگويی افراد به عالوکجی را کج ونادرست ه ب ز ب و را ني ا آن نمی شرمند ت ز مقابله ب

ين حاال . گيرند ه من از چن ويم ک ه صراحت می گ م ب ما حرف می زن ا ش ق سايت ب که مھمانی در خانه نيست واز طري
ه خاينان . افرادی ھمانقدر متنفر ھستم که از خاينان م ب راد ديگران را ھ وع اف ن ن د اي به خاطر جيب خود خيانت می کنن

د ن . خيانت دعوت می کنن سانيت خود اي ستادن، از ان ل آن ني دن و مقاب ه کجی ونادرستی را دي د ک د بفھمن ا نمی خواھن ھ
  .گذشتن است

ل  که نمی گذاشت مثل ھفتۀ گذشته، ھر صورت اين مشکالت بود در  ال باشم" جرمن جرمن"مقاب ا . فع اينکه دو روز ت
وان درا گرفتی؟ پرسي" جرمن جرمن "ميل قبل يکی از دوستان زنگ زد که  ر عن ه زي ی ک ل؟ گفت در ميل ا "م کدام مي آي

ا ط عليه معروفی صاحب"ن مانده، مضمون ندارد؟آگ او در ميدا ه آنھ ه چع ، آقای موسوی نوشته و ب د ک ه زده ان ا ن را ب
دادم ھنوز که ميل را نخوانده ام اگر لطف کنی برايم بفرستی از داشتن آن خوشحال خواھم واب ج. تو ھمکاری می کنند

  .شد
ا را دردانم روی چه دليل آن دوست در فرستادن آن تعلل ورزيد، نمی  ل آنھ روزمتن مي ستان "خوشبختانه دي ال افغان پورت
  .وست راست گفته واينھا بازھم به خارش افتاده اند ونان چوپان را می خورندخواندم وديدم که آن د" آزاد
  : طعنه زده اند که چرا دست کمک به طرف من دراز نموده اند، در اينجا بايد گفت را"افغانستان آزاد"آنھا 
ای ًاوال  ای آق ری ھ ا درک حقانيت موضع گي ه خود ب ودم ک ن ب ن م رده واي ن دراز نک ه طرف م ا دست کمک ب ه آنھ ک

تداران پور ال ، موسوی، آقای معروفی وديگر دوس انی خود ًخصاشت ی وايم ۀ اخالق اين و  وظيف ل خ ل خي ستم در مقاب دان
دان در  ه مي ويس ب ستعار ن روش وسگھای م ادر وطن ف دان ن ده آوطن فروش مربوط شورای انقالبی، کاسيه ليسان خان م

ده می شودفرد از خوان ردامنش نم م واز لحاظ سياسی ب ل ی را که از چھل سال به اين طرف می شناس ا خي دان ب  در مي
ه صراحت را خواھم کسی نمی . مستعار نويس تنھا نگذارم یدو شغاالن وسگھای دی ا ب دھم ام نام ب ا دش نم وي تحريک ک

ا ب زد من می نويسم ھرکسی که آقای موسوی را می شناخت وعليه آنھمه دشنام واتھام سکوت کرد وپ دان نگذاشت ن ه مي
ز االتر یچي ه از  ب ارکاله ھائيک ده ويشپچھ ن آم سخ  م ه تم دان را ب دیر موج ستند گرفتن ه . ، ني ام دوران فرديک در تم

ده خون خويش را درمقاومت ضد روسی بدون داشتن کدام تعصبی حاضر بوده تا  ه الزم افتي ھر گوشۀ از خاک وطن ک
ورد کف مشتی از وطن فروشان به تحريک ي، از طرفدای وطن وھم وطن در زنجيرش نمايد ی م  عضو شورای انقالب

وده دھن ر وی عو عو نم ر از ھر طرف ب دحمله قرار می گيرد وصد سگ پاچه گي ا  می اندازن دارد ت ، ضرورت آن ن
ارز را در جمع  د ويک مب دان می دراي ته خودش در مي کسی منتظر در خواست کمک گردد کسی که غيرت وھمت داش

ه خودر ا بچت برای . می گذارددشمنانش تنھا ن ستند ک ايی ھ ق کش ھ د رفي من تمام آنھائيکه در اين مسأاله سکوت کردن
م وجدان داخل نتيجه در. کنندمی  بارديگر می نويسم که در مبارزه عليه شورای انقالبی وسگھای ديدوی آن خودم به حک

انی که . قضيه شده ام وکسی از من کمک نخواسته است ًاگر کمک ھم خواسته می شد اوال از من کسی نمی خواست در ث
  . خواستن کمک در نفس خودش کدام کناھی ھم نبوده است

نآنھا . دوم لحن نيشدار باند رئيس بانک وپرچمی زاده رسوا است در مقابل منمسألۀ  ان از م وئی چن ه گ د ک ام می برن  ن
رده استآافغانستان  دا ک ستان رابطه پي ای . زاد با يک دشمن افغان را محصول " جرمن جرمن"کالنھ ه اکث شب ھای ًک

ر تست ھستند " چراغ ھا گل وجشن شروع "خوش  ه خون "ای .ان. ید"واگ ر از نمون ه غي رد ب ا صورت گي االی آنھ  ب
ه گذشتگان از ھر چه آدم زنده است ، اثری در آن می توان يافت بدون آنکه به عذر وزاری ھای ھفت ر خود مراجع ه اخي

 ساعته بر رويت باز ٢۴" جرمن جرمن"ه دروازه ھای سايت نمايند وحتا اينکه توسط يکی از بزرگان خود وعده دادند ک
ا به . را به ياد آورند از من به بدی ياد کرده انداست ،  ما ب ه ش ن ک اين خمچشمان وطن فروش ياد آور می شوم، قبل از اي

  را نشر می کرديد ويا نه؟خيانت به نوشته آقای مشايع دامن فاشيستی تان را باال زنيد آيا مقاالت من 
ه مگر  ه حيث طعن ايم ب شر نوشته ھ نوشته ھای من در تمام سايت ھای معتبر ديگر نشر شده ويا نه؟ چه شده که امروز ن

   می شود؟کشيده" افغانستان آزاد"بر رخ 
ه دليل  ا تعھدی ک د گفت مگر من ب ا آنرا شما ھيچ گاھی برای مردم نخواھي سب ر می نوي ردم خود دارم آن روز : مم ا دي ت

انوشته ھای من به شاخه ھا آسيب می  ه ھ ه تن اند و ب شر آن سر ودست رس رای ن ذا ب اری نداشت ل ساد ک شه ھای ف  وري
ا موجوديت شکسته به مانند شما کاسه ليسان کثيف خاندان نادری ، آنرا از س روز ب د، مگر ام ايت ھای ديگر می گرفتي
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ادری  که امکان آن به وجود آمده" افغانستان آزاد" پرافتخار پورتال دان ن دھم، خان رار ب ه ق ورد حمل ريشه ھای فساد را م
گ سری ، خليلی، دوستم ، کرزی وديگر اينين معرفی نمايم، ربانی ، گلبدين ، سياف ، مسعود ، مزابه حيث ارشد الخرا 

ايم ھای زنجيری استعمار غرب را ا را .  ارشد الخاينين معرفی نم رچم روس وامريک ق وپ اخل ه زب ورد نب ردم خود م  م
افسوس که ترس از قيچی سانسور افغانستان آزاد نمی گذارد که با زبان نظر پرسی شما وطن فروشان (  بدھم حمله قرار

نمميدانم که چگونه اخنه برايتان نوشته کنم اگر  الی ک ما خ االی ش ست ) دل خودرا ب ما در کل از فاشي ين خاطر ش ه ھم  ب
ناد زيرا .  ھای تاجيک از نشر مضامين من جلوگيری می نمائيدھای پشتون گرفته تا فاشيست ا اس ان را ب داد ت دران واج پ

قرار باشد کس ويا کسانی از ھمکاری با کس ديگری شرم داشته وآنرا طعنۀ روی کس ديگری نمايد اگر . رسوا می نمايم
 شان را ۀ وخلقی ديگری کارنامه ھای خاينان ودان  وده ھا وطن فروش پرچمیسيستانی،. اولتر از ھمه بايد شما بشرميد

ته وم شر نوش ه ن دصاحبۀ گاز طريق شما به نشر می رسانند، شما وطن فروشان ب دين می پردازي ما وطن ب فروشان ، ش
روز شرافت و وجدان يک ". غنی احمد زی"دمبک می زنيد وروز ديگر نزد " جاللی "يک روز به مثل يک سگ نزد 

م . روشيد وروز ديگر به امريکا روس می فبه سياسی تان را  يک دفعه به حلقۀ که دور ھم نشسته ايد ويا در سکايپ با ھ
د  بر روی  ، نظر افکنيد، دست تان را ھا قصه می کنيدباز از حمام ھم جنس سم بخوري د وق ا بگذاري نام بوش وحاال اوبام
که در خانه داوود وبا آب ونمک داوود کالن شدی اگر خاين تو ! ی بی وجدانائطتو ای عبه  ؟فروخته ايدکه آيا وطن را ن

ستانی و ودان ھمکاسه ھ اتالن داوود از قماش سي ا ق ه ب ه ! ستیوقاتل داوود نيستی بگو چگون ی ب يس بانک ول و ای رئ ت
د ا اوالد پ ر واقع سانیًنوری، که سالھا ريزه خوار سلطنت بوده ای اگ ا ک وانی ب ستانی و رت ھستی چطور می ت ل سي  مث

و ت! کبير قيسغدار شاشيده اند در يک کاسه شوربا بخوری؟ واما تو ای پرچمی زاده خاين دوسره بر گور نادر که  اندو
زز را که در خونت خي د ، آن دوست مع ه بع ن ب ويی بگو، از اي انت به وطن و ناموس فروشی جريان دارد ھر چه می گ

ما حاال .  را به مصالحه روان کنی از چنگم خالص نخواھی شدکه سرجايش اگر از خانه ھم کسی ه کجای ش ده ام ک فھمي
ا ختا . را پچق کنم که درد تان زياد شود . واھم گذاشتروزی که زنده ھستم پدران تان را يکه يکه از گور کشيده به تماش

داختن کنقدر رسوا خواھم آرا شما . ديگر ھيچ کسی به فکر خوردن نان چوپان نيفتدتا  ... رد که تمام مردم معنای جنگ ان
ا وطن فروش، خاينيستانی اين دشمنی را از ستمام . را با شتر خار پاک کردن را بفھمند... ا شاخ گاو و ب ردم م ل م  وقات

   .داريد
ز " افغانستان آزاد" رابطه با مناسبات من وپورتالدر  ای عزي ی، آق ای معروف ذاران آن آق ان گ ه بني احترام شخصی من ب

نشر کردند خانه شان اگر . مقاالت خود را می نويسم وبرای آنھا می فرستممن . باشد سر جايشو ديگران وآقای موسوی 
هخانه دار را يک خااندکه گفته . آباد اگر نکردند باز ھم دل شان  يش . نه وبی خانه را صد خان ا ھپ ال آنھ ه از پورت م مقال

ا از رفاقت رده ترسوب ھيچ يک از افراد نام،يث افراد حبه . ھايم بدون نشر نمانده وبعد از آن ھم نخواھد ماند ستند ت ا  ني ب
ند ی بترس ر دارگريختگ وديک زي ی ش ه م ود چ ده ش ی دي ه صورت جمع ا .  ب اتو ، ت غال ، ن ا ، اش ه ضد امريک زمانيک

رده  اجنايتکاران سه دھه اخير ھستند، چه از من کمک بخواھند ويا نخواھند خود را بخشی از آنھا حساب ک دان تنھ  در مي
   .خواھيم شدنپشت کنيم به يقين از طرف ديگر گله مند ھم نخواھند ماند، اما وقتی به اين آرمان ھای مشترک يکی از ما 

  
  
 


