
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire  طنــــز

   
  "ھستی"   سيد موسی عثمان 

  ٢٠٠٩ اکتوبر ٢٩   کانادا ــ 

  
  

ا زنکه از چندی به دوستان ميدانند  نماين طرف در کاليفورنيای امريک ه . دگی ميک شود ن تباه ن لاش ه مث ا ب  بعضی کس ھ

ه وکی ب رفتن چ ر گ گزارانی دارمفک صد خوش م ق ه ھ ده ام ون ا آم ای .  اينج ود را در امريک سی خ ستم از مفل ريض ھ م

  .جھانخوار تداوی ميکنم

زيرا افرادی به سن . ار تفاوت داشته باشد، يکی از آن تفاوت ھا، زندگی ما افغان ھا در اينجاستيشايد اينجا با تورنتو بس

. ن که ديگرکار نمی توانيم واز بابت تقاعد زندگی می کنيم، وقت زياد دارند که از ھمديگر خود خبر گيری نمايندوسال م

وار ميگردد يده دسترخوان سياست ھم رد . معلومدار است که ھنوز احوال مريض را کسی نپرس دستر خوان خورد و ب

د ھا بعضی . ربانیو عود کرزی وبردارانش وچور وچپاول عبدهللا عبدهللا وبقيه باند مس شتر دارن رده بي دکی دل و گ ه ان ک

سی"ھا با دل وگرده به تقليد از افغانستان آزاد می خواھند پای اشغالگر ھا را ھم در قضايا دخالت دھند، مگر بيچاره  " دي

يچ بمب اتمی آنھمی بتی مطمئن شدند که کسی خبر شان را نف خود را خوب می بينند وقاول چار طر د رد و ھ ا را تھدي

ده  ه دل خود بس نيام نمی کند، يک دل را صد دل نموده از کشتار بيرحمانه امريکايی ھا شکايت می کنند، مگر باز ھم ب

  :می گويند

  "مرگ از جانب خداست ويک کسی واسطه می شود"

رفتم من که روز ھای اول حرف شان را جدی " ھمينطور نيست قاضی صاحب؟"، ودر اخير ھم از من می پرسند  می گ

ردم و  ناخته وب، به قدر توان با آنھا بحث می ک ا را ش ون خوشبختانه اکثريت آنھ ه ااکن انم ک ا می فھم ه آنھ  اشاره سر ب

  :و گاھی ھم که طرف را اندکی لوده تر تميز دھم می گويم. راست می گويند
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  "راست ميگی جان بيادر، خدا را بايد به جرم نقض حقوق بشر محاکمه کرد"

  . صورت اين روال زندگی روزانه ام است ، در صورتيکه از شفاخانه وداکتر دور باشمبه ھر 

ا د ھ د وادي ين دي االندر يکی از ھم ين ھمسن وس ال  ب ين پورت ات ب ه اختالف ستان آزاد"، صحبت ب ار " افغان ه من افتخ ک

ان آم"  جرمن-جرمن " وآشنائی با گردانندگان آنرا داشته برايش مطلب می نويسم ا از نفس . دبه مي ه گوي ل ک طرف مقاب

د . ، بھره مند شده بوددر ھنگام مسافرتش در امريکا" قيس جان کبير"گرم و زبان نرم  يد ثابت کن درت می کوش با تمام ق

 جان آنھا افتاده به اصطالح به" افغانستان آزاد"آرام نشسته، " جرمن -جرمن"ًکه اوال اختالفات شخصی است و در ثانی 

  .رداری را شور می دھدبا چوبک زدن م

د  ای وی باش ه ھ د گفت ه تأيي شتر از آنک ف، بي حبت حري ام ص ن در ھنگ ه کلگک زدن م ست ک ی دان ه نم اره ک او بيچ

بعد از ختم صحبت وی که فکر ميکنم بايد عين سن و . خواندن است، تا دلش خواست ازاين ناله وزاری نمود" قصوری"

  : مابتداء به شوخی گفت. سال را داشته باشيم

  "می گويم تو خو آنھا را مرداری گفتی"  جرمن-جرمن"جان بيادر اگر من آنھا را "

ا " افغانستان آزاد"بعد از آن به قدر توان در ھر دو مورد برايش معلوات داده واز وی خواستم که نوشته ھای  را بخواند ت

  .بفھمد که جنگ شخصی و دشمنی به خاطر پلوان شريکی در بين نيست

رداری پرزهه که از ھمان او بيچار ام م ه ن ه چگون ود ک  اول ديگر نتوانسته بود قدش را راست نمايد و ھنوز ھم به فکر ب

  :از سر سايت محبوب خود پس کند، با بيچارگی گفترا 

ا . قاضی صاحب، گپ تو صحيح"  ه ھر روز آنھ ستان آزاد چه ک ه افغان د، خو مگر ب اد آنھا اختالف سياسی دارن را انقي

  " خودبز از پای خود آويزان است، گوسفند از پای. وطن فروش معرفی می نمايدطلب و 

ود ی می .  با شنيدن اين قضاوت خوشحال شدم که او به جای شنواری ننشسته ب ستان جنگل ين منطق از افغان ا ھم ه ب ورن

ه . می بودندآن ساخت که مردم بيچاره چوب سوخت  در ھر صورت با حوصله منديی که الزم بود برايش توضيح دادم ک

سم  دارد ھر ق يچ کس حق ن ه ھ ين است ک ًاوال اينجا پای خود آن بز در ميان نيست بلکه پای يک ملت ويک مملکت درب

دو يا به عبارت ديگر ھمان يک پيسه جای که مال خودش است دلش می خو. دلش خواست ھمان طور عمل کند ه ھن اھد ب

صاری ه ن ا ب د وي ای . بدھ ار ھ ز از ک ال ني ه تاح وئيم، ھمانطوريک ا بگ ل آنھ ه در مقاب ک کلم ر ي ود اگ ا الل ش ان م زب

ه حق و وظيف. ھيچ نگفته ايم" شاگردک قصاب" ه ھم ين است ک ورد هاينجا پای فروش يک مملکت در ب م در آن م  داري

  .ملوم نمائيسمت و شنگ خود را مع

ستان آزادآرام ننشسته، روزی نيست که با ايميل "  جرمن-جرمن" گردانندگان ،ور شماو دوم خالف تص  گردانندگان افغان

هندشنام ندھو را دو وم ه بل ل را ! د، و وقتی مورد انتقاد قرار می گيرند، شروع می کنند به فخر فروشی ک وان ايمي می ت

  .جعلی ساخت

ه آن آن بيچاره که فکر می کرد با اين حرف ، من خود  رآن، ک سم وق ه ق رد ب رار داده ام، شروع ک ر ضربت ق را در زي

نقدر در اين مورد پافشاری نمود و سوگند  آ.قسم ناموسی خورده که آن ايميل ھا جعليست" قيس"ايميل ھا جعليست وخود 

  :آخر برای اينکه خاطر آن ھموطن را جمع کرده باشم گفتم". دچشم کور ھم او سر ميدا"خورد که از 

ه بی ناموس می خواھد به اين قسم منو خومطمئن ھستی که اين ايميل بازی کار آنھا نيست وکدام ت"  ان را ب اسبات دو افغ

  "ھم بزند؟

  "بله، مطمئن ھستم:" گفت 
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رار می : "من گفتم اد ق ر انتق رده را زي ادر م خوب حاال که تو مطمئن ھستی بيا فرستندۀ آن دشنام ھا را که بيچاره قيس م

  " دوست وطرفدار ندارديسه از دلمان بيرون شد بگوئيم، تا وقتی خواند فکر نکند که قدھد ھر چ

ان  ده ھر چه از دھنم ادمان ش م ش ام حاضرين مجلس ھ بعد از رضايت طرفدار قيس جان، به عالوۀ من و آن دوست تم

ايد  نثارآن بی ناموسان، جنگ اندازان، وطن فروشان نموده ھر چه را بلد بوديم به بيرون شد ا ش اقتضای آنکه از خود م

ی . کافی نباشد حواله در ودامان فرستنده ھای جعلکار نموديم ل ھای جعل تادن مي به گفته مردم برای جعلکاران که با فرس

  .قيس جان را زير مالمتی می اندازند، نه در مانديم نه دامن و نه ھم دور دستر خوان

ام دو زدن اگر بگويم تمام ما پيره مرد ھا از آن ھمه دو  در ھمگ رديم و چق خود ھا و دشنام ھای کوچه بازاری چه لذتی ب

ی از . جوان احساس می کرديم شايد باور نکنيدرا  الھا مالي د از س ی را بع ه عرب شما چه پنھان برای اول معنای  اين جمل

  :وقضاوت فھميدم که گفته اند

  .آن دشنام ھای ناب الاقل نصف عيش خود را داشتيم ازما ھم  "العيش نصف العيش وصف "

ا  ا به ھر حال دلم می خواھد شما ھم آنجا می بوديد وب يم شريک می شديدم ه خاطر آنکه از . در آن کيف عظ م ب از ھ ب

دفيض عظمی بی بھره نمانده باشيد، ھرچه دلتان می خوا ا نمائي ا ھ ا . ھد واز دھنتان بيرون شده می تواند نثار آن ولد زن ت

  .شما نيز با ما شريک شده بتوانيد

ديم "  جرمن-افغان"ان برای مه آن زکدر اخير اين ھديۀ کوچک را  ار تق تدگان جعلک ون خدمت فرس ودم اکن تھيه نموده ب

  .ھد کرداگر ھر دو يکی ھم باشند باز ھم برای شان کمی نخوا. می نمايم

  رمنـرمن و ججـ
  

  ار من   هللا اکبر گفت و رفتــــــــــي
   از سر گفت و رفت ھای مفت قصه 

  رمن شنوــــ و ج رمنــــقصه ھای ج
   و رفت سان مار و اژدر گفته که ب

  ای کھنه و  با رنگ نوـــــــــــقصه ھ
  ه ای از مقعد خر گفت و رفتـــــنفخ

  يدن چنينوردن و رـــــــقصه ھای خ
  ای يابوی نر گفت و رفتــــــقصه ھ
   جرمن را بخوان اسوســـــــقصۀ ج

  چند نوکر گفت و رفت  اين  ز سرـک
  رـ را نگ مــپرچ  و  لقــقصه ھای خ
   گفت و رفت"برـــــــاک"قصۀ داوود 

  گويمت" ھستی"دامين قصه ــــــاز ک
  ر کدم را نيک از بر گفت و رفتــھ


