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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

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

 
 سيدموسی عثمان ھستی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٢۶
  

 شت بدنامی زبام افتادطجای نيک نامی ه ب
  

  خن ، نگويد ماليخوليائیـاگرسم  ــگفت    ئیی ورھاـدارم سرپُرشوروطن پرست

  ئیراستی را نپنداريد  شما  خود نما         خوردۀ  تاريخ  امروزم گرهــذتعوي

  شاعربی وزن وبی ترازو

که   وقتیو کند درگلدان قلم من گل می بحث مديا و شنيدن ازجر يا بحث دوستان و و نوشته ھای سياسی من بعد ازجر

 چه گلی رابه آب داده چھارموسی ھستی  سيدباز گويند می خود با نده ھای اين قلم چشم شان به نام من می خوردنخوا

کنايه  و الی رمزه که درالب که نکات طنزی وانتقادی من را کنند کوشش می و زانوی چشم برنوشته ھای من می زنند

 ۀدرکجاو يا زنند آن تيلفون می به اين و يا و کنند بيل ايميل می با قبرمرا يا که باميت سخن آشناشدند بعدازاين کفن شده،

عصبانی   مرا  فرعون قلم برسدۀتابه خان دريای نيل می نمايند رھا در را توھين خود و  موسی مانند نقدايميل

  قلم خالی نماند رندآدولچه  تا ان قلمی دوباره برپاکنديسازندعص

به يک قطی را کتاب فارسی وعربی دارم اين کتابھا اتاق بزرگ جلد بيشترازپنجھزار  خانه خودۀمن درکتابخان

خوردن اوراق کتاب ھا دعوای بين طرفين  سر و دندتبديل کرده خداناخواسته اگرروزی دوموشی داخل اتاق شوگوکر

 موش می شکند يکی ازدوپای به خاطرتنگی وزيادی کتاب عبدهللا  واشرف غنی ه ئیبرخوردھای سليق مانند رخ بدھد

 يابايک گذردنوشتن درکمپيوترمی   کتاب ،بيشترساعت ھای زندگی من درھمين اتاق درعقب ميزکارخودم به خواندن

که  گردد ون اتاق میي رنگين تلويزۀوگاھی فکروھوشم اسيرصفح رم چرخ می زندکف کلک درکمپيوتردورجھان را

خبر راست ودروغ رابه   زمين راطی ميکندۀ يک پلک زدن دورکر و با دارد دم خود  در٣ون کتابخانه جادويتلويز

  نشرمی رساند

به ديدن من  خودآورده اند بدون تيلفون زدن باعادتی که ازافغانستان با گيرند  راه خانه مرابه اشتباه میوگاھی دوستان

بادوستان زيب  را ما ماغذای خودو بيگانگی  تشريفاتمھمان ومھمانداری نمی ترسم بدون  پدرم از من مانند و می آيند

  .نيست ترس ھم ازمھمان نيستچون تشريفات درميان يم دسترخوان روی ميزاوالدھا می ساز

به خاطريکه حرفھای دل من دردلم مانده بود  دروازه رابازکردم چنددوست درعقب دروازه بودند دقلباب شد  دروازۀ ما

  .بعد ازاحوال پرسی عميق وطوالنی به خانه خيرمقدم گفتم رادوستان نازنين آن آمدن شان خيلی خوشحال شدم  از

 به داکتراشرف غنی احمدزی واعالن کرد،  زدئینتخابات افغانستان دل به دريای بی پروا ايسيونھمان روزی بودکه کم

  انتخاباتۀنامی از برندو ارقام   دولت بدون نشرئیس اجرائيبه حيث رعبدهللا عبدهللا دوکتور و س جمھورئيحيث ر

  . ببرد ،بيشرمانه که درتاريخ انتخابات جھان سابقه نداشت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 چه ارتباط به اعالن ئیيس اجرائخودگفتم اعالن ر با اعالن فوتی و يا اين اعالن انتخاباتی بود من باخودتکان خوردم 

  را ایچنين قانون مسخره پارلمان افغانستان پھلو لم کرده شايد در بی سواد گفتم افراد خود با باز  انتخابات دارديسيونکم

  . انتخابات فراترازقانون پاگذاشتهيسيون واين کم انتخابات حق داردھرکاره باشديسيون کرده باشندکه کمامضاء

اين بزرگی وبی غيرتی که فيل  گفتم با خود  با؟چوچه يا فيل تخم می دھد  به اين فکرشدم که ميگويندثک مک بعد ازي

آنقدرسخت نگرفتم وقابل خورده گرفتن ھم نيست اين نوع واقعيات درحوادث تاريخ کھن . زند داردھرچه ازاوسرمی

   . استتان بی شماربوده ارگ افغانستان به اين نوع افرادعادت کردهافغانس

امپرياليست امريکا وغرب  خواردسترخوان  ريزهۀمداران ديگرچه کردندکه اين دويتيم بچاسال قبل زم چند صدو دردو

ه سرشان کاله ب واين مليت ھای افغانستان که من می شناسم صدھا بارديگرسگ زردبرادرشغال زرد بوده واست بکند

  .عجله کارشيطان استترين فرصت بيرون می شودمنتظربايدبوددچيزی که درديگ کثافت است به زوخواھد رفت 

 ؟داگربپرسی آقاتوچکارمی کنین سرسياست حرف می زنند چندنفرباھم نشست وقتیمليت ھای وطن ما عادت دارند

 سفارت افغانی درمسکو بودم حاالمن ظرف ۀنمايند ايا قاضی وي ارنوال وڅ يا و انجينر يا درافغانستان داکتر ميگويد

  ميکنم ويادريوردکان پيزه ھستمی درترمينل سبزی کار  می کنم ويائیشو

گفتم  انتخابات چه شد؟ ازمن پرسيدند دارندرا عقل صدھا وزيربه ھرصورت مليت ھای افغانستان مثل تماشاچی 

 ،عبدهللا عبدهللا يس جمھوروئ به حيث راشرف غنی احمدزیدوخوشه چين داد  باران شدخدامراد شد باد دخدافضل کر

بدون فشارامريکا نتايج بدون نشرارقام  وھردو  انتخابات اعالن شدۀيت دولت ازطرف کمئیيس اجرائحيث ره  بمادرمرده

ھای افغانستان دراعالن نتايج به به خاطرخيرمليت  ھردو که دم اين کشاله کوتاه شود پذيرفتندرا نتايچ  ھردو و اعالن شد

   انتخابات کمک کردنديسيونکم

 يک ملت نقش داشته باشد عاقبت کارچه  درسرنوشت وقتی که اجنبی ھا دوستان گفتند وطن پرستی ھمين طورمی باشد

ه خواھدشد؟ من که آدم ترسوھستم وعالقه مندھم ھستم که سال يکباردوباربه کابل بروم ازتبصره خودداری کردم ک

چندبيتی راکه بيش ازآمدن دوستان نوشته بودم به آنھاخواندم بازازترس گفتم اين يک گوش موش دارند و موشھاديوارھا 

اشرف وھم  داکترھستند  چيزی کرده نتوانست اين ھردو،کرزی ماستری داشت است جدی فکرنکنيد کانديد دو شوخی با

که  گذارند اين ھانمی؛ ماللی نظام وآقای آشفته راباخوددارد است خانم صوفيه عمر،! مردمتفکردوم جھانغنی احمدزی 

 چماق عليه مليت ھای سياف ومحققواز کارخالف کندعبدهللا عبدهللا ھم اگر و  کارھای فاشيستی کنداشرف غنی

 تندگرفاشرف غنی  رابه خاطرعبدهللا عبدهللايخن ، ن سرنوشت اين دونفريپيش ازتعيه اين سه نويسند افغانستان بسازد

 آنقدر صدقاضی کورآشناساختند رابه عبدهللا عبدهللادست ه  اين سه نفرقلم بنوریدرسايت افغان جرمن به تحريک آقای 

رسوا کردن چه  را رسواکه  نداشتند اين دانش را و لرزه درآمده درقبرب که اسکليت احمدشاه مسعود به اوتھمت بستند

 آب ناديده موزه میدارند که  را سندگان افغان جرمن اين عادت به مرگاين سه نفربه شمول افغان جرمن وھم نوي .سود

آورد ومشکل سايت خاوران وسايت افغان جرمن اين است   به بارمیئیھميشه رسوا يک بام ودوھوا وحرفھایکشند 

  .سازند  ستی بودن شان ازاوصد دالری میيخاطرفاشه که يک سنت ارزش ندارد بکسی را 

ه می باشند سايت خاوران وسايت افغان ثی که درمزدوری وبی شخصيتی مثلث خبيئاع امريکاچنانچه ازاين شاه شج

  )کرزی،غنی ،عبدهللا (ئی امريکاثمثلث خبي ستی ساختنديجرمن جرمن گل سبدفاش

 شفتالوی قلم کردند  قبل ازوقت پيوندغنیآقای آشفته  از  صوفيه و، افغان جرمن جرمن ماللی نظامۀاين سه نفرنويسند

کجاکاری کندعاقل   امريکا ثمرپيوند نودۀ قلمی اين سه نويسنده شدۀ وزيرخارجری کجاندبختانه جای شفتالودوخصيه ب

  که بازآيدپشيمانی 
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من گفتم  رقصد که به ھرسازقلم می  سايت جرمن جرمن مگرعقل نداردۀدنگردانو ول ؤکه مس دوستان خنده کردند

 مصاحبه با کدام ۀرابه بھان »زھره يوسف« تلويزونی ۀتراج برنامل که سدتناينھا خواس دنامورمملکت خويش خسروان دان

  بکشندازچتلی خودشان که روی تختۀ مرده برآمده پش بينی نکرده بودند» زیياستان«نام ه  بیشخص

 ۀرفلسفبه اھل مجلس خواندم دوستان گفتنداين قد ا ر زيرابيات. من چندبيتی که نوشته بودم گفتم دوستان کم من کرم شما

من گفتم ببخشيدحرفھا . خواندی حاجت به جروبحث وتبصره نبود میرا اول اين بيت طنزی  گفتی اگراز طنزی چرا

  رابه خاطری طوالنی ساختم که تاغذای پيتی آماده شود

  رۀ  زردـاميدی  نيست  ازدو چھ    ردـوطن  را  ساختند و يرانۀ  س

  ن  را  نباشد  دست   آوردشغاال     د  گر شيران  را  شنو  فردـنباش

  بگوازراھی که آمدی زودبرگرد     ھيچ  توقع  از  دو نا  مرد نکنيد

  شاعربی وزن وبی ترازو

  : نوت    

  ــــ ارند به معنی نھر انطاکيه١

  که خرده ھای ريز پس مانده کسی را بخورد. ــــريزه خواربه معنی ريزه خور ٢

  ــــ غذای پيتی يعنی غزای دال ماش٣

  گويند راھم می) ن...ک( زرد ناتوان پھره زردمردۀـــ چھر۴

  ن عاميانی مردم شمالی غالمغال وپتکه کردنوفرد درزبا ـــ شن۵

به معنی کسی است که نه مرد باشد و نه زن آنکه دارای آلت مردی و زنی ھر دو باشد نر ماده سينه بيفايده  ـــ نامرد۶

  وبيھوده 

  ـــ ماليخوليا٧

فلج .  در دنباله ای مرض عصبی است که با اختالل قوای عضالنی و دماغی ھمراه است و معموالً  گون-١) اسم (

ويا بر اثر مرض صرع يا در ) دھند  شديد میۀمحبوسانی را که شکنج( شديد روحی وجسمی ۀعمومی يا تحت شکنج

 وردن و آشاميدن خودداری میاين مرض گاه از خه مبتاليان ب. طور مادر زادی پديد آيد ه اشخاص ھيستريک و يا ب

اين بيماران استراحت کامل و ۀ برای معالج. کنند  رسند و گاھی خودکشی می حالت مرگ میه نحوی که به نمايند ب

 اين معالجه بايد با تجويز داروھای. مسافرت به نقاط خوش آب و ھوا و جدا بودن از افراد ديگر و از حوادث الزم است 

 يکی از عواطف مرکب است و آن از تذکر - ٢. خوليا خبط دماغ صبارا صباره ي مال - باشدمقوی قوای دماغی ھمراه

 :صورتھایه خوليا بن مال١توضيح .  و غيره ترکيب شده حاالت مطبوع مفقود واز اندوه فعلی که آنھارا احاطه کرده است

  ماليخوليا ماخوليا ملنخوليا ماليخ مالنخ و غيره در آمده

  چيزديگری خودرانشان دھد معنی آن چيزی که است تمثيل آن رانکند ه بئیـــ خودنما٨

 

  


