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  ستان افغانني تومارک اي یھست  عثمانیدموسيس

  ٢٠١٢ سپتمبر ٠٨

  

  دروازه  وآوازه اي ی سی بیب
  

   گاهپوه اي نديبگو  توندانش

   کاهايدھند   به خر رشقهچه

  مو شمنان درنپالديـگردرخم

   آهميئوگو مي چرا درد کشما

   ترازوی وبسنگيشاعرب

  

من  را استادخالق داد. که فالن کس خدااست  کنندی جمله رااستعمال منيا  خودۀپُرمز ی ھاکه درشوخیراني اۀ گفتبه

 ی مغزیبخوانم غوغارا  دادطنزخالق که ی است من وقتی نمکیشوخ و وندگارطنزا خدمي گوی خدااست ممي گوینم

طرف ه ب و  داردی قدم برم"آزادافغانستان- آزادافغانستان "ني وزپورتال یسوه  بندت وبیمن برپشت قلمم پشتاره م

ارخودرۀ تاپشتار،  رساندیبابه خارکش خودرام  لنگان لنگان مانندآن ازدرهي چاني طنزگوبيارق طنزپُرخ   دست س

ز ،ز طنیخايلز دربازاری حت؛نگرفتند ليحوت ھای رانيبه گفته ا  طنزمراپورتال انيامروزطنزگو  تایول را طن ه ب م

دی ھم نمیريکه درپ!  واستادخالق داددرازبادیعمراستادمعروف.رفتندي سردوزنپذۀداردوگلولي خرنام رخش از  خواھن

الگري دیچندطنزگو و  دودانشمندنيقلم طنزاتيزتک  اناسپ تا.  شوندنيئپا یسي طنزنویقھرمان   درجوالن باشدپورت

ومي نثيحه  بمن را ھم چه وقت که ني ا امارده کفيدرقطاررد  خودرا،ستمي نینيمردعقب نشمن ھم  ام طنزن  سي خ

هيح و  پارلمان افغانستان باھزاران مکری ھاليوک  مانندیديسف  من باچشمیول  داندیخدام  کنندیقبول م ول  ی درپھل

درمي گیقرارم سانيطنزنو م بزنن انه ھ ا  ھرقدرش ن ازج ان نمیم ورم وی خودتک ال خ ستانپورت -آزاد  افغان

   .امدياوري کنم تا طوفان نینم رھا دربادرا  آزادافغانستان

ن  خاطرات خودی ھااداشتي و ازطنزاستادخالق داد  باالحامسمي نوی مهکی طنز ان ش  نيوراي ام زدهيکه اززبان بزرگ

   کندی فرق نمبرايمبودم طنزوکنز  مالی من زمانچون، اکنزي کنند ی سازم خوانندگان دل شان طنزقبول میمه صحف
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دکابل ا خلق زمکيزمان حزب دموکرات  وغرب ودرکايامر مدارانازم  امروزکه یمثل ان مجاھ مداران روس ودرزم

دی پاکستان میرھبران مذھب و  وجنرال ھای اس آیآ  وطالبرکيگ دي آیم و  آمدن ان در ن دالرحمني امزم  خان رعب

  .لت افغانستان به کابل قدم رنجه فرمود خبرازدوی بسي استخبارت انگلتأيھ

  .دربارشاه بودنزديکان  ازیکي ی چرخدرخاني غالم ح، خانرعبدالرحمنيام گارد ولؤ روزمسدرآن

وری چرخدرخاني حغالم تخبارات انگلتأي ھازآمدن ی ف ر دادسي اس اه خب ه ش اه گفت. ب  درخانيغالم ح! عجب :ش

   شان رجب وردک است ی رھنما"گفتشنيد، کلمه عجب را  کهیوقت

دارحمنيام ارعب ت آنھ ان گف ۀدرکو را  خ صرش اغ ريز  ق ایوردک  ودي باالببرب ای ھ ای مخبرھ تور را  خودم  دس

   بزنمیطانيشۀ  که مطابق دوغ شان من پاغنددنيبه من بگورا  اني وجررنديزبانشان گپ بگ که از دي بدھیخصوص

اخودلي الالکرناردادي خان ماليسماع پدرالي رابه الالکرندستورشاه ی چرخدرخاني حغالم ايکدوروش رفت  تنھ  یھ

  .س حرف بکشديھم توانست ازاستخبارات انگل و خبارات شاه راباخودنبردتاس

ود؟ ھایگرازوردکي د: شاه گفت. گفتبشاه را اني نزدشاه برگشت جردوباره ما چه کسی ب ا ش ه ا ديگر ب اه ازي اوک  ش

رد بود ته خنده ک ابودم  خودم:گف زاده سرش ش.تنھ  رصاحبي ام: گفتوی در جواب . هديخاررا  طانياه گفت حرام

تادم شرثي دھم درافتخاراتم شاه منحیاز خودنشان م  کهی شوم ھراستعدادتيفدا  زانکه دي است ازغرغربروکي اس

   غراستشداستا

 داخل اطاق کهيتوق د کنی میني خبرچهيبرتان که استخبارات شاه درقلم روھند اند  ھاخبرشدهسيانگل دي فھمکه یروقيام

اچدمھماني پرسیبعدازاحوالپرسندشد دیزي ھ ورده ان اب چ  خ ای باشنيق ت ج ردی گف ان درراه استمي صرف ک   ن

  .ميربوديمنتظرام

شقاب مه گلکي من رگفتيام دندي نان چکه یوقت تان دارم دوردسترخوان خودب هي چی ازدوس  دسترخوان ماتوجه نندب

  ندارند

   مجبورشدم اشخاص تازه کاراستخدام کنم تادرسرحدات رفته تجربه حاصل کنندمن ديردکمک نک  مارااستخبارات

ه گفترا  انيش جراوخود که ازشاه بپرسند  که قبل ازآنددني ھادسيانگل دسي انگلیراني اۀگفت ب ه ماشرمند  ھاگفتن  ۀک

  مي کنوکمک یئرھنمارا ري تااستخبارات اممي آمدتأيھ  ما.دولت شماھستم

هي ھرچدکهي باشاگرخواسته دي کنني گروپ تعکيودروازه   آوازهنامه ب تندگف سھايانگل مالي مزب ام شود  ش دھن  در تم

  .دي آیبدست م  تان استلي که مآنچه مطمئن باشيد ديگروپ آوازه ودروازه بگذار

ردی ھم مراستي امۀگروپ آوازه ودرواز  مانندیس ی بی بیويراد  خالق دادیآقا م م و  ب  ی بیزب روکيد  دوزیھ

ودن آنگرسحرگليروزد  روزشاه ببواستکيکواست  رد ب ه م وم است ن ودن آن معل آن  ھای دهن گران. است نه زن ب

 شدهء افشا و شودي نمگله ودشمن ني درآمده اند ازخاسي انگلیوراست است که به نکاح دستگاه جاسوس جاسوسان چپ

  استاربرده خودبکیبايز طنز در استادخالق دادرا  کارنيکه ا  تواندیم


