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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
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 Satire طنز

  
  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠٠٩ فبروری ١٨
 

 يرمـ پام پربرف ارــــــــــعقاب قله ھای کھس
 يرمــــــــــــآن گ يم نه بدام اين و آزاددوستدار

 تيرم وــــتی ھمچـدارم به راس طنز شور بسر
 قيرم فکر الی من در و رد گخاک و وطن در
 من پيرم نزع و وطن در رـــــديگ ۀندارم چار

  ميرم ويش درغربت میـــــــــسرزمين خ بياد
 
   
 

  پرشورھفته طنز
 

کله ات در ھيچ يک از سايت ھا پيدا  و زنده ھستی؟ در اين ھفته سر: گفت دوستی به من تلفن زد و
چنان است بايد در گوشت قو کنينم که نه  نيست ، نکند که تو ھم به مانند بودنه بگيل شده باشی ؟ اگر

باز ھم به ميدان جنگ بيايی؟ در  ز دھد وينه ھم چشمت حريفان را تمي گوشت صدا را بشنود و
ًحاليکه چشمانم ھنوز کامال باز نشده بود ولی در دل ھوشيار بودم و خواستم که حرف دل خود را به 

  :من بگويد لذا گفتم
شبيه می  جنگی ت دسته نسبت می دھی که به بودنۀبه کجا وبه کدام دار و  او خدا ناترس مرا به کی و
  :کنی ؟ او خنده کرده گفت

گفت تو مگر از جمله يکی از مليت ھای .  مردم سابق کابل می گفتند که دزد به سر خود پردارد
  افغانستان نيستی؟

  .نی:  من گفتم
  ستی تو عرب ھستی؟را:  گفت
  .تعداد عربھا در افغانستان به يک فيصد نمی رسد:  گفتم
  .نيم فيصد:  گفت
 و اجداد مادری من از جمله ن عرب انددرست است گرچه اجداد پدری محرف شما :  گفتم

مليت بازی  که در افغانستان است نيستم اين مليت و شاھزادگان غور است ولی من از اين مليت ھائی
من . صدا پيدا کرده است و در افغانستان سر" شاه شجاع ھا!! "شادان  آمدن انگليسھا و روان  بعد از

انسانيت می دانم نه مربوط به يک   يک مليت تعلق بگيرم خود را متعلق به انسان وپيش از اينکه به
را موقع می دھم که مرا  دسته ھا نه اين دار و يک نژاد و قوم، يک تبار، يک زبان ، يک منطقه و

 يا مرا مربوط يک مليت و خاينين را اجازه بدھم که مرا از خود بدانند ويا  از خود حساب کنند و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 دم دار  ديگر تفرقه اندازان خاين ھر مليت پيش من خاين است مگر تو و. بان ديگر قلمداد کنندز
سايت آريايی به نشر  ھستيد که تا حال ندانستيد که من چرا عکس تمام ارشد الخاينين را در بينام و

دم که اين به ملت آريانای کبير، ايران قديم ، خراسان ديروز افغانستان معاصر ثابت کر سپردم و
ھمه کاره قلم داد کرده اند از مليت شما  پيشوا و را به حيث رھبر و خاينين که در رأس شما خود

رفتن به دنبال . دفاع از خاين کردن گناه بزرگ بوده قابل بخشايش نيست دنبال خاين رفتن و. ھستند
را در لباس  خاص که خوداين اش. غير آگاھانه مسؤوليت تاريخی دارد پيروی کردن آگاھانه و اينھا و

خاينينی . دشمنان خود را دارند آن مليت زده اند جای شک نيست که دوستداران خود و اين مليت و
 چه خارج از مليت شان ھنوز به آنھا وفا دار ھستند و دسته شان چه از مليت شان بود و که در دار و

  .به ملت افغانستان خيانت می کنند
 مرا از خواب شيرينم بيدار کردی چه مقصد داری و به تو چه ارتباط  تو بی انصاف که  حاال بگو

  :او خنده کرده گفت. يا نمی شود دارد که نوشته من در سايت ھا ديده می شود و
سر آن تبصره ھای  ديگر خوانندگان سايت ھای انترنتی نوشته ھای شما را می خوانيم و  که من و

  :به او گفتم. خود را می کنيم
  : من نام کشيده ام؟ او خنده کرد گفت مثليکه

شما باال شد چند روز قبل در خانه آقای مير احمد   خوب شد که سر نام کشيدن حرف ميان من و
  :را دوستان متھم کردند که از زير چادری قلم کش می کنيد او ھم خنده کرده گفت لومانی بوديم او

  :تگف  چند روز پيش آقای بشير انصاری به من تلفن زد و
که  رد ھای فاشيست ھا خود را روبرو نکنيد با مردمانیز زير چادری قلم کش می کنيد با خاگر ا "

" صدای زياد دارند، نوشته ھای انتقادی خود را به طرف سينه آنھا نشانه سازيد در مطبوعات سر و
  :آقای لومانی گفت

. داق توصيۀ وی به من است من از توصيه آقای بشير انصاری دانستم که نوشته آقای انصاری مص
  :مگر سؤالی پيش من خلق شد و از آقای بشير انصاری پرسيدم

 آقای انصاری شما سر دانشمند بزرگ اسالم ، محقق مشھور، مولوی شناس بی بديل، دانشمند 
قبيل آقای  مارکسيستی را در يک مناظره تلويزيونی از ادب که به اصطالح دانشمندان سياست و

حزب توده ايران را به زانو در آورد، شما با اين دانش محدود خود از اسالم که در کيانوری رھبر 
 آن ھم دانشمند اسالمی جازده ايد، را بحيث دانشمند و در شھر کورھا خود خم يک کوچه ھم نيستيد و

  :او با خنده حرفم را قطع کرده گفت...  اعتراض کرديد و
لومانی . د بايد صد چند وزن آن از شما گران تر باشد لومانی صاحب، اگر شما ھمرای کسی می زني

  :گفت
پرسان کردم آقای سروش   وقتی که اين حرف را به من زد من که با آقای سروش آشنايی داشتم از او

  :گفت
در ھوتل گوش من   من از مگسی که در گوش من در آمده بود خبر ندارم که چه وقت درآمده چقدر

  : به آقای سروش گفتم.چه وقت رفته مھمان بوده و
  .رقاوی عرب را نمی شناسيدما آقای بشير انصاری شاگرد آقای ز از برای خدا ش

گفت بخدا مثل اين آقا ھزاران نفر روزانه در پشت دروازه کوچکترين مدرسه ھای ايران می آيند تا  
  :گفت  مير احمد لومانی . کسی اجازه ثبت نام به آنھا نمی دھد ثبت نام نمايند مگر

 من به آقای سروش گفتم اگر نوشته آقای انصاری به شما نرسيده من ايميل می کنم گفت لومانی جان 
. من نوشته آقای انصاری را ايميل کردم يکساعت بعد آقای سروش به من زنگ زد. باشد ايمل کنيد

که من يک نوشته لب سرين دار بنام او بنويسم ديدم که شماره آقای سروش  يک خانم افغانی آمده بود
  :روی تلفن من افتاده به خانم گفتم

  . خدايا خير
  :گفت.  گفتم بفر مائيد

  :گفت.  من سروش ھستم گفتم استاد شناختم
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  : اين آقای دانشمند در امريکا چکاره است؟ گفتم
سالمی که از طرف پاکستانی ھا ساخته شده بچه ھا را  اين دانشمند افغانی در يک مسجد و مدرسه ا

  :گفت. درس می دھد
من فکر کردم که نوشته آقای بشير انصاری که سر آقای سروش کرده .  آقای لومانی شوخی می کيند

  :گفت. به دل آقای سروش چنگ دانشمندی زده
خواندن  آن با ال بود وکه فارسی بود چون از سويه من نوشته  وجودی من نوشته آقا را خواندم با

دانش من چون توان خيز بروسلی ندارد اگر زحمت  نوشته اين آقا به خيز بلند دانش ضرورت دارد و
انصاری دانشمند دپلومه بگوئيد، ھر وقت که بکدام سايت چيزی نوشته می کنيد  نشود به آقای بشير

ر کند ورنه به سويۀ نوشته اش، خود را ھم ايميل کنيد تا نوشته خود را خودشان به خواننده تفسي
بی سويه جا بجا می  اين نوشته ھای شما در طاق سايتھای انترنتی  خوانند پيدا کرده نمی تواند و

مير . شور بدھد نوشته شور نخورد امکان دارد دستی به آن نرسد تا سور اسرافيل که جھان را. ماند
نداند که نوشته مرد است  که ھر کس بخواند ومن نوشته می کنم : احمد لومانی به دوست ما گفته بود

از خواندن نوشته من لرزه در تن افغان جرمن ھم بيفتد و ندانند که باالخره گپ به رئيس  يا زن و
را  که خود ئیطالب ھا. رد وفادار داوود ديوانهشاگ و بانک مربوط است يا به فاشيست سابقه دار

دان داری می کنند کی سر آنھا انتقاد کردند که از زير با رنگ ناخون مي زير چادری پت کرده اند و
بپرسد که چرا از زير چادری قلم  مبارزه می کنند که باالی من کسی انتقاد کند و چادری سياست و

با  را می کنم با نويسندگان بزرگ و من اخالق آقای بشيرانصاری را دارم من کار خود. کش می کنم
تا .  آن نمی گردم ی شھرت طلب می نويسم من دنبال حرف اين وسايت ھای فاشيستی بنام خانم ھا

که روس بخاطر زبان فارسی به  وقتی به کار خود ادامه می دھم که به من ھم از چھل مليون دالری
 بخرج  تاجک چرانی علی رحمان اوف رئيس جمھور تاجکستان داده که سر فارسی نويسی و

 سايت بنام اين خانم و د از ھراوف نرسرحمان علی ه دامن برساند، چيزی برايم نرسيده و تا دستم ب
از طرف ديگر انتقام  شھرتی به دست آورم و تا از يک طرف پولی و آن خانم کله کشک می کنم

 چنان مرچ پاشی به قلم کنم که خارشت قلم من دو ن قبيله وی گرفته باشم وھااجدادم را از پادشا
  .  کنددرپچالنويسنده را 
 بی انصاف مرا از خواب شرين بيدار کرد ولی چيز ھای جالب در البالی حرفھای  گرچه اين
 وطن پرست را از خواب خرگوشی بيدار می سازد گوشی شوخی آن ديده می شد که ھر طنزآميز و

انگليس  رحمان اوف، روس ،علی آی اس آی،  ی تمام مليت ھا،را سر جايش گذاشتم به فاشيست ھا
  .وران افغانی شان لعنت فرستادم جريان را خدمت دوستان بعرض رسانيدممزد ايران ، امريکا و

 چند آدمی که پدر و و دالر ريشه وحدت ملت ما را قطع می کنند ببينيم که جاسوس ھا چگونه با تبر
 به احتمال قريب به يقين دورگه ھائی اند که نمک پرورشگاه ھای روسی و مادر شان معلوم نيست  و

ف می کنند ُسرنی تاجکيزم را از سر کشاد آن پرحمان اوف علی  می آورند با پول ايرانی را به جا
کسانی ديگری که آنھا ھم به اين وطن کدام عالقۀ . ھمقماشان اش از آن جمله اند که سايت خاوران و

قيس بچه کبير با پول المان فاشيست،  ندارند مثل گردانندگان جرمن جرمن از قبيل عطائی، نوری و
فارسی زبان افتاده می کوشند تا اسباب  به جان شيعه و آی اس آی دال خور ای جنايتکار وامريک

اگر اينطور نيست شما را به خدا بگوئيد ضرورت گذاشتن سخنرانی . تجزيۀ کشور ما فراھم سازند
ھدف از  کثيف، يک آخوند دشمن مردم ايران که چه بسا ساختگی باشد و يک انسان خود فروخته و

از  اگر عطائی مارموسک را نمی شناختم و.  به خاطر تجزيه ايران باشد چه می تواند باشدآن کار
سياست بازی ھای رئيس بانک ھم اطالع نمی داشتم می گفتم، گردانندگان جرمن جرمن شير آدم 

لذا حق دارند بی محابا وحدت . گناھی ندارند تازه پاالن از سر آنھا برداشته است و نخورده اند و
. زبان ستيزی را دامن زنند مگر با تأسف که اينطور نيست  را ھدف قرار داده مذھب ستيزی وملت

ًنفرت را دامن می زنند مگر قصدا اين کار  آنھا خوب می دانند که با پخش فيلم ھای  آنچنانی کينه و
بايد چنين  نوکر استعمار اند و رحمان اوف اينھا ھم  مزدور وعلی را می کنند چون به مانند نوکران 
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سنی باز  پشتونيزم و وطن فروشانه نفرت پراگنی نمايند در نھايت وطن فروشان فاشيزم تاجکيزم و
  .سکه ای که خيانت نام داردشيعه باز ھا ھمه دو روی يک سکه اند  ھا و

 ًخصوصا خاينين که ھمرای کاال در چشم داخل می شوند اميد است که کسی از اين نوشته خبر نشود
از دنگ دنگ  ايت خود به ھر شکلی که باشد دفاع می کنند که من از بی خبری شاه خيلی واز جن و

از آنھا که . که سر وزارت عدليه افغانستان آوردند سر من     نياورند حالتی. عروس خيلی می ترسم
کرزی دعوت می کند ، از مه بيچاره سيد بی قوم چه کسی دفاع خواھد کرد؟ به اساس ھمين مشکل 

ھم از آقای  وايميل کند  کسی که اين نوشته را می خواند حق ندارد به کس ديگری بگويد و ھر
سايت وزين آريايی بنشر بسپارد که کسی خبر  در جرأت خواھش می کنم که قسمی اين نوشته را

 خالف "افغانستان آزاد –افغانستان آزاد "ت بيچاره از خير نشر آن گذشت اميد است پورتال أجرکه  اال ح.نشود
 .نشر نمايدرا ديگران سرش به جائی بند نباشد واين نوشته 

 
 


