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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire طنز

  
  سيد موسی عثمان ھستی

١٧/٠٢/١١ 

  

  
  مارک توين  افغانی

   درود برشما "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال دگان محترم نگردان

ه لحظه در  وشی مھمان ھا بيش از يکسير شده بودخاطر خه ی من بئامشب مھمان داشتم سرمال مھمان ھا ھم لحظه ب

سنده  اد سر نوي ر می شدند وحرف وانتق ا ، سياست گرم وگرم ت ا،سايت ھ ا  سايت گاندنگردانو  ھ ودھ اد ب  من ،زي

شان دادمه  افغانستان آزادرا بپورتال ا ن ت.شکل يک سايت آزاد وقابل قبول خود باز کردم وبه آنھ ای  آۀ  نوش محک "ق

د . را با صدای بلند خواند"محک باستانی" ۀسر تا پا  نوشتدوستی  . نظر شان را جلب کرد"باستانی ه گوش کردن  ھم

ه .دوستان گفتند وقتيکه اين نوشته را آدم می خواند بايد گريه کند د گري تم نباي رد من گف ن ھخاطريکه قه  بک ان اي رمان

  : به من گفتندهرا خوش آمد اين حرف من ھمه .اندنوشته گريه نکرده 

  : گفتم. چيزی بنويس

ار ن سايت ھا وگردانۀ من  تصميم گرفته ام که سر سايت ھا ونويسند نم  وک زی نوشته نمی ک ا چي اه "دگان سايت ھ ش

  : گفتند.سر من نکنيدرا  پاليزبان "مير
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شا برويدند  ھمه خند.کردمنقل به مھمانان قصۀ زير را  ؟ چيستشاه مير قصه  در آورد من ف سمن ا چيزکی بنوي ه .  ت ب

تان ل روی دوس اطر گ ه خ ا عجل ن   ب ته اي تمنوش ترا نگاش اھی در نوش ی وکوت ر کم ا ۀ اک را ب د م ی بين م  م ن قل  اي

  ١٧/٠٢/١١بزرگواری خود ببخشيد با احترام کوچک شما سيدموسی عثمان ھستی 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وقت ضايع کردن استن الالبرسرکله خرياسين خواند
  نداری گرشمشير با  قلم زن سر ھر ديوس

  !که گفتنديک اخوان بھترازيک بی ناموس

  چه خوب گفتندانقالبيون نشويد شمامايوس

  خاک بر سر امريکا وانگليس و ھم روس

ت م  ازه ای نوش تا"قل الدررا  "نیمحک باس ن پورت ستان آزاد" وزي ستان-افغان ايت "آزاد افغان ه س ع ب ان( راج  )گفتم

تمه  پُر محتوای آن اشک بۀالی خواندن مقاله خواندم عوضيکه در الب  ،خاطر بی انصافی يک سايت بريزم با خود گف

ود ه ريک بخاطر مردانی که زير دار فرياد حق خواھی شان تن عدام کنندگان رادرآن شب تاه نبايد ب رزه درآورده ب ل

د پرو اب بلن ای دار نکرده  اوشھامت شان ھنوزعق ا پ ه ت ه گري ی ک اريخ است ومردان ان (زفضای ت يد موسی عثم س

   !کاريست نامردانهکه ياد اش گريه کنی ه توب )ھستی

ر پايت ن ۀ زنجي ه وعذر نفرت داشتی  ونغم ه آزادی  ای رھرو انسانيت  که سرا پايت دليری وشھامت بود از گري غم

  .می سرود

ت دن نوش ا خوان ا وجوديکه ب تانی" ۀ من ب ودم"محک باس ازک دل شده ب ه نکردم ، ن ه  وگلدر  گري  از ه عوض کري

ای ،"سايت محبوب هللا کوشانی" تم  خدمت آق تانی"  خواس ه "محک باس شان را شخصاً نمی شناسم  ک عرض ه باي

  :برسانم

د  زيبا ومقبول شما را خواندم نه تنۀ نوشت رده بودي ام ب سانيکه ن ھا زيبا بود تکان دھنده ھم بود وقتيکه می خواندم از ک

  .شودخاطرات شان در دماغ من زنده باعث می شد تا  که با آنھا داشتم یشناخت ودوستی غير حزبي

اما"روزی من راجع به  دستگيری وتاريخ  ود بو" س يد نب ه او س د کلکانی ک ه خاطريکه نواسه صاحبزاده  عبدالمجي

ه  يش از سی سال شده ک تم  چون ب تانی می نوش ود داس ولسوالی پغمان بود وتا صنف ھشت ھمسبق من در مدرسه ب

   .ش شادشھادت مجيد در کانادا بودم روانازوطن دورھستم  ودر وقت 

که از را ی ئ بود ياداشت ھا"ساما"پايه  بُلند افراد با دوستی که ھمسنگر مجيد واز "ساما"خواستم که راجع به مجيد و 

   .دست بياورم تا حدی مرتکب اشتباه ولغزش قلمی نشومه جمع کرده بودم درميان گذارم ونظر اورا بجا اين وآن 

اما"دست  ه که روزی ھمسنگرمجيد  وتفنگ ب آن مرد ری  و"س أت رھب اما" در ھي د يکی دو  قرداشت" س و ھر چن

تاد سال از من جوانتر است  ه من داردرا حيثيت اس ه ت وق،ب تانی راجع ب تم داس ون گف اما"يکه در تيلف اری "س  وگرفت

ا  را می شنوی ب تاد صدای م و اس و ھل تم ھل ا قطع شد گف ونی م مجيد نوشته ام او جواب نداد فکر کردم که ارتباط تلف

  :  گفتم؟ راجع به کدام مجيد وراجع به کدام سازمان نوشته کردی: گفت لحن جدیصدای آمرانه و

د ان مجي ه ھم و  راجع ب ه ت ه بروزی ی ک ه شما افتخارعضويت آن را ک ان سازمانی ک ودی وھم ام ه ھمسنگرش ب ن

   .ئی داشتيدساما

  :گفت
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سمت ئ دوست عزيز آن مجيدی وآن ساما ی ودر ق اما صحبت می کن د وآن س ی را که من می شناسم راجع به آن مجي

اماداستان خود نظر ميخواھی ويا آن مجيدی را که تو در سالھای مدرسه می ش ايکه  شما شمالی والئناختی  وس  در ھ

   ؟د از من می پرسیيوجود کھدامن خالصه می کن

ون زد   اره تلف واری اش دوب ا بزگ تاد ب ايم را عرق زد اس دم از خجالت سرا پ راستی بدون خدا حافظی گوشی را مان

  :گوشی را برداشتم گفتم

  : گفت. استاد من جواب خودرا گرفتم

  : گفتم؟ آزرده شدی

  ر استاد آزرده نشدم مانند مجسمه ھای باميان از شرم فرو ريختم  نخي

  امرخالق را برپشت پای خود زدم

 جده کردنمـــــدنم بھتربُودازســران

ر يللھجه تند شمالی خودرا دارم اگر ممن که ھنوز  ر دور ت و ون ھا کيلو مت ق رادي ا از طري ون وي را از تيلف صدای م

ده می داند که من با مرچ ، تلخان ودوشاب کالن شده نوتليفون کسی بشنود بدون از اينکه من خود را معرفی کنم شنو

رده ام.ام ای . حتماً از کوتل خير خانه به آن طرف زندگی ک تانی"  آق واری خود ب"محک باس ا بزرگ را ب ا ب م خشيد ب

مه  ترس دارم که از انتقاد من ناراحت شويد بازھم دل ب.ی نداشته باشيدئقلم شايد قبالً آشناادت وبا اين ع ا می زن  .دري

ه م در لفافه نمی گويم يخن قلم شما را می گيرکه ھمان حرفھای شما ھم است ،خودرا خوب حرفھای   وميگويم چرا ب

ر ھمکاران سايت گفتمان نوشته نکردی که اگر شما وطن پرست ھستيد ه داکت د ک م داري ر ھ ر "رسول" وخب  و داکت

 ھمسنگر "محبوب هللا کوشانی" انقالبيون ديروز شما با قاتل سر سپرده حزب دموکراتيک خلق به اصطالح "اسپنتا"

اتالپدرام ھا که به روح و روان پاک رھبران خود  ا ق د وب ر خود ھم تف کردن ا شدنددر متحدن رھب شتار ملت م  ، ک

يديد نويسندگان از و ھمچنين ، را ولدنگ نمودند"جيبخاد ن" ۀستککمر ش ه  سايت گفتمان  می پرس ه از ک در حالی ک

ان  ايت گفتم ه از س ا م انی (ت وب هللا کوش ايت محب د) س ناخت دارن ع روش را قط تيد چ دان داش اطر ااگر وج ط بخ ب

  ؟پروتوکول داکتر رسول ومحبوب هللا نکرديد

انی که دست  وشما آقای محک باستانی  حاال  د بازب د، ھرچن وده اي د نم پنتا بلن برروی سايت محبوب هللا کوشانی و اس

ان  و با آن جامۀ چرمينی که برتن نموده اند ترسم که آنھا را می کوبيد از نظر من با آن پوست کلفتی که آنھا دارند چن

اند، را باعث شود بدون آن که به آن پوست کلفت آسيبی کوبيدن ھائی فقط خاک تکانی  ان برس م موضعگيری ت ا آنھ ب

ق عادت مع ز مرا قابل قدر دانسته و ضمن انتقاداتی که بر لحن نوشتۀ شما دارم ، طب ا طن بم را ب شه مطل ه ھمي ول ک

داً  ته بع ديم داش ز را تق ن طن م ، اول اي ه می دھ صرخاتم ر تب ما را آورده و در اخي تۀ ش سمتی از نوش ز ۀ ق ود را ني  خ

  :خواھم نوشت

  زبان شايد شنيده باشيد  پالي"ميره شا"نام 

ه دوستان خود می گفت"ميره شا"روزی  ود ب سان : پاليزبان در مجلسی نشسته ب ه از کشتن ان الھا شده ک ه من س  ک

ه شاه مير  در ھمين وقتيکه .دست برداشته ام د ب سان دست برداشته ام کسی می آي  پاليز بان می گويد که از کشتن ان

  :ارباب قريه می گويد

  :از وی پرسيدنور نان پخته می کرد برادر تورا ديدم که روی زن مرا دست کرد ارباب  زن من در ت

  :جواب داد ؟ چه گفتیبه وی 

   .خنده کردماو طرف ه  با وجوديکه تفنگ پر کرده در دست داشتم  به احترام شما من ب
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  : گفت،ان ديد که اين مرد يک ديوس بيش نيستبشاه مير پاليز

ه  شاه مير صد خون کردی ود ک ان ب ر سه خون ديگر، ھم اه مي اب ش رادر ارب م ب م را  ھ اب وھ م خود ارب کشت وھ

  ش را دست کرده بودند وسکوت کرده بود که روی زن یديوس

نم نوشته نمن گرچه خواسته بودم که ديگر سر سايت ھا ونويسندگان سايت ھا وگردان زی نوشته نک دگان سايت ھا چي

    .ونويسندگان آن سايت بنويسم) سايت محبوب هللا گوشانی (ايت گفتمان شما مرا مجبور کرد که چيزکی سر س

 

 محک باستانی  (

١١/٠٢/١۶ 

  سايت گفتمان يا روزنۀ اميد خاينان و جنايتکاران

سله عواملی اھم روی سل ان وي  ازھمۀ آنعده ھموطنان شريف و وطندوستی که بی توجه به سرشت سياسی سايت گفتم

ائينازجمله شناخت ھای شخصی ب ا آنچه رادرپ د ، صميمانه معذرت خواسته خواھشمندم ت  اآن سايت ھمکاری دارن

د ط ندھن  درعوض انتظارمی رود. می خوانند به خود ويا انديشه ھای بی شايبۀ خود درمورد وطن ومردم ما فوراً رب

ه  د ک ود کنن ؤال را ازخ ن س ان ، اي دان ش اقرارگرفتن دربرابروج ت ، ب اک طين ان پ ه آن ھموطن أن وک ا درخورش  آي

وی  د ، درپھل تانۀ خود روی کاغذ آورده ان ی و وطنپرس وقارشان است تا آنچه رابا دقت درتراوش درک واحساس مل

ا " دفاع نامه"چرنديات و  ان خوب م رارداده شده و ھموطن ھای لفافه شدۀ جانيانی چون صمد ازھردرسايت گفتمان ق

البته ھموطنی که . ان واوباشان سياسی درانظارمردم ظاھرگردنددراجتماع تصويری  دوشادوش رذيل ترين جنايتکار

  .با قاطعيت وشعوربالغ سياسی درنقد مواضع سايت گفتمان به آنجا نامه يا مقاله می فرستد، ازاين امرمستثنا است

  )و باالخص سواد سياسی ندارند) کافی(آن جمع ديگرھموطنان شريف بايد ملتفت باشند که ھمۀ مردم ما سواد 

   :مؤخره

ه اساس نوشته شما سر تخاطريکه اين طنز گنگ نمانده باشد خدمت شما اين نوت را نوشه  ب" باستانی"آقای  ه ب م  ک

وب ناب پاليزشاه ميرديوس وسر ارباب وبرادر ارباب را در نقش  ا محب ه  ب  به شمشير قلم زدم ديوس مرتدين است ک

ا و تمان است  برادر اربابدگان سايت گفن  ارباب گردان،هللا پروتوکول کرده ، قلم به دستانی از قماش خلقی پرچمی ھ

   سايت گفتمان است  در مزدوران و جنايتکارانديگر

   سايت است مالکان پشت پردۀ آنمقصد از کله خر وياسين خواندن سايت گفتمان و

تيد !دوستان: نوت سازيد واگر ميخواس ر ب شر  اگر ميخواستيد نوشته را تند تر سازيد تند ت د ن ار بگيري م ک از نرمی قل

  را تعقيب کنم " محک باستانی"د چرا که من نمی خواھم پاليسی نرم محترم ينکن

  امرخالق را برپشت پای خود زدم

  جده کردنمـــــتربُودازسھدنم بــران

  :يادداشت

اميد از .اختيم نوشتۀ ھمکار محترم ما قاضی صاحب را بعد از ويراستاری ھای الزم ھمان طوری که بود، منتشر س

  .ويراستاری ناراض نباشند

 AA-AA  اداره پورتال                  

  


