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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

 ٢٠١١ سپتمبر ٢٣

 

  ناتو عساکرامريکا و

  مال ضعيف محافظين امام زمان ھستندۀگفته ب
 

ست و برای رسيدن به آن ھمه روزه بيچاره از چندی بدين سو که بازار صلح خواھی رونق خاص خود را يافته ا

امريکائی ھا و طرفدارانش از يک جانب و طالبان کرام از سمت ديگر با تمام قدرت می کوشند تا صلح را به ھر 

دولت دست نشانده است با بمب گذاری قيمت قايم نمايند، يعنی يکی مخالفان صلح را که عساکر امريکائی و نفرات 

 کند تا صلح به وجود آورد و آن ديگری شب و روز باران رحمت بمب ھای چند تنی را بر فرق ھا نيست و نابود می

مردم بيچاره می ريزاند تا در پناه آن باران حاصل خود را درو نموده به صلح در افغانستان دست يابد، ھمه کس ھر 

  .متاعی که دارد می خواھد آن را زير نام صلح به فروش بفرساند

خريدار زياد داشت، اکنون کار به جائی رسيده که ھمه چيز بايد با " ساخت جرمنی" ی که زمانی تاپۀ يعنی ھمن قسم

سرچوک داخل شده می کوشند از " غالمغال"تاپۀ صلح به فروش برسد، احزاب نيز به نوبت خود در اين بازار با 

 .معرکه عقب نمانند

می گويد ھا  وبعضی وقت خواھيم کردن دوم اشتراک در مجلس ب حزب اسالمی دوشاب دل گاھی می گويدچنانچه 

  .اشتراک نمی کنيم

بن  که در اسالمی دوشاب دل است وامکان ھم دارد ھمان روزی طالب بد بخت ھم ھمينطورمثل حزبھم چنين 

اصل بازيگران چون  حق ھم دارند .کارکند اينھاھم در پشت درھای بسته شطرنج سياست بازی کننده مجلس شروع ب

 .دنناحق دمبک سياست شورمی دھو ھمراھانش به  اسپنتارنگا رنگ ،تندسھھمين ھاافغانستان  ستسيا

برداشتی که جواب گوی را وطن در چه حال است وتودنبال طنز کالسيک  به من که دوستان طعنه می زنند که

 . مرتد دين ديده بوديم مرتد طنز نديده بوديم،نظريه پرداز شدی ،عصر حاضر نيست

نام سيدموسی عثمان ھستی، گاھی زيرنام ه شده که يک مرتد طنزپيدا شده ب دارا بکن که در ايران آوازهروی خ

 طنزنويسان  و ديگر بسازد"نسين"خواھد از خود يک  افغانی وگای زير نام حجرالنسرنوشته می کند می مارک توين
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زيرا در تعقيب نمی کنيد را  رای رھبرانقالب ميگويند که شماو محکم گرفته اند را بند تنبان وزير مطبوعات ايران 

 .مرتد طنزيک تومان ھم جايزه نمانديدبااليدی مرتد دين پنج ميلون دالر جايزه ماند شما رشسرسلمان حالی که او 

ما خود  اين افغان است ،مانندسلمان رشدی ھندی تبارنيستشخص اين گفته که  که استادان طنزجناب وزير در جواب

به دوست را  جرايان .کباب وزد نهسبکاری می کنيم نه سيخ برای خود دشمن خلق کنيم در عوض نمی خواھيم 

 .رابدھد وچاکرصادق ما آقای سيدمخدوم رھين می نويسم که ترتيب مرتد افغانی

 وادارم کرد تا سری به کابل   شق افغانی، از يک طرف عالقه به ادامۀ کار واز ديگر از جريان خبر شدموقتی خود

بايد برای خاموش ساختن به محل آتش آب  با خود گفتم بال به پشت سر زده نشده .به کابل رفتمه گرفت تکت .زنمب

وقتی يکی از دوستان مرا از ميدان گرفت و می خواست به طرف منزل خود ببرد از وی خواستم تا مرا به . پاشيد

قای رھين را از آمدن خود به کابل بی خبر طرف خانۀ حضرت آيت محسنی ببرد، زيرا از يک طرف نمی خواستم آ

 رسيدم آنجا  به  وقتی.بسيار اتفاق افتاده که در درون بال انسان سالمتر ماند تا خارج از آننگھدارم و از طرف ديگر

من   بخاطريکه مال ضعيف نداند که. نشسته بودآنجا گوانتانموزده شده ھم در  مال ضعيف سفير طالبانخوشبختانه 

طر وجود داشت که شنيدن اصل مرتد بودن، مساوی با مرگم باشد و کسی وقت شنيدن ، چون اين خ ھستممرتد طنز

  .شود وقت شب  ناتابحثی را درميان انداختم  را نداشته باشد،" طنز"قسمت بعدی

  : گفتم پولی جناب شيخ را اندکی صيقل زده باشملذا بعد از يادآوری از گذشته ھا تا حافظۀ 

دموکراسی و وزدر وطن ماھزاران خارجی وافغانی زن ومرد کشته می شود چه وقت صلح رھرمحسنی صاحب 

 خواھد آمد؟پايه داردرافغانستان 

که امام ظھور کند صلح يدموکراسی درجھان نمی آيد ھمان روز صلح و  آغاصاحب تا امام زمان ظھور نکند:گفت

  .تولد می شوند ودموکراسی در جھان

 انجام فرايض مذھبی که ناگزير است حد اقل ھر چھار ماه يک بار با ھريک از زنان خاطره چون بيچاره ب

حرمسراء ھمبستر شوند روز گار خود را خراب ساخته اند و ناگزير لحظه به لحظه بايد راه دستشوئی را پيش 

 . مگر دفع بال کندچملک کردن آخر طاقت نياورده راھی خاک انداز شد تاگيرند، بعد از چند دقيقه صحبت و خود را 

  :ه عين سؤال را پرسيدم مالضعيف کردبه طرف   روی وقتی آيت هللا به جايگاه تاريخی خود رھسپار شد،

  :گفته صحبت کردبه شروع مال ضعيف آھسته آھسته 

 میرا شما حرفھای خود ه من ب) شعر است(...  طنز نويسان دوستان  ايرانی ما ۀگفته  برادراين حرفای محسنی ب

 امام زمان مال عمر ،ظھورکرده  امام زمان. نمی خواھم در اين بحث ھا درگير شوم.تا آمدن آيت هللا می روم نم بعدً ز

 جا ظھور می کند صلح ودموکراسی ھم با او يک که محسنی گفت که ظھور نکرده وقتیهللا  آيت : من گفتم.است

و خود صلح ه  عدالت ومساوت پا برجا شد خود بکه  وقتی.گيرد ظھور می کند عدالت سر تا سر دنيارا فرا می

دموکراسی فرا و آن وقت زمان صلح   در عقب امام زمان استاده می شوند،زمان دموکراسی منحيث محافظين امام

 .می رسيد

 .دموکراسی ظھور نمی کردو زمان ظھور نمی کرد صلح   راست می گويد تازمانی که امام:گفت

  .دموکراسی مال عمرو صلح  افظين مال صاحب خير کجاست مح:گفتم

 . يد امريکا وناتو استئکسی چيزی نگوه  ب: گفت

بود به من گفت که قاضی صاحب حرفھای مال صاحب منطقی است  کسی که من را خانه آيت هللا محسنی برده

 از کشته ھا که امام زمان ظھورمی کند اصحاب امام زمان  می گويند وقتی.ھستندزمان  امريکا وناتو محافظين امام
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 .، اکنون ھمان حالت تنھا در افغانستان نه که در سراسر جھان قايم استمی سازد ودريای خون جاری می شود پشته

    امام زمان کفرمی کشد اين ملت ما مسلمان است:گفتم

  .عمل می کنندآن عصری افظين حومی سياف امام زمان ا به اساس فتو:گفت

کابل می بی گناه  چرا اين مسلمانان د در جنگ ھای کابل ازسياف پرسان کردنچند سال قبلمگر حبر نداريد که 

 آنھا. ره باد شودبخاک کفر بعداز آمدن حزب دموکراتيک تبديل شده بايد خاکش به توه  گفت شھر کابل ب؟کشيد

کشته  داد کردهکه با احمدشاه مسعود در جبل السراج از کفار قرار  تنھا کسانی. با کفرھمکاری کردنددھجرت نکردن

 .بعد از فتح مکه به ابوسفيان و خاندانش ضرری نرسانيدکه محمد  نمی شود مثلی

چايدار باشی بود که از ھمه می خواست به پا خيزند و احترام به جا  اين حرف -وقتی جناب شيخ از مستراح برگشتند

ه طرف حرمسرا حرکت نمودند، آورند، مال ضعيف رخصت گرفته عازم خانه شده جناب شيخ ھم معذرت خواسته ب

 .من ھم به ناگزير خوابيدم، اما چه خوابيدنی با چه قصه ھائی که در زمانش شما نيز از آن با خبر خواھيد شد

 سيد مخدوم رھين ھم ھمان جا ،هللا به سيد مخدوم رھين تيلفون کرده  ديدم که آيت،از خوب بيدارشدموقتی صبح 

  :است به من گفت

 که آمدی از ھمان راه بروکه در دست ی برادرخپ ما وچپ شما از راھ.ات را بگيره حق بابه آمدی کنزد گرگ  

 فھيم .خاطر پول اختطافت می کننده ببلکه خاطر مرتد بودن ه  ب، نه نهاگرشورای نظار وحزب اسالمی نيفتی 

ھمه نمی ديدند که به اينجا اين را ھم بگويم که اگر . استطوس وفاروق وردک سر باند قاچاقبران ھستند پايه شان 

 .آمده ای، برادر خليلی ھم ماندان وااليت نمی بود

شروع کردم به دادن نظريات و  عازم کانادا شدم هتکت گرفتم يک پا داشتم يک پای ديگر قرض کرد دوباره

دال می پرد يا  آنخاک قلم وکاغذ می مالم ببينيم که بعد ازه اگر زنده بودم پوزطنز کھنه را ب.  طنزۀنوخوددربار

 چپاتی

 

  :يادداشت 

  .از جناب ھستی به خاطر تأخير در نشر نوشتۀ شان پوزش می خواھيم

 AA-AA ادارۀ پورتال

  


