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  سيد موسی عثمان ھستی

  

  طنز

   استخاره مذھبی
  

  .فون من نيامده بود يلروی تھم  وی فونيلی به من تليفون زد خودرا معرفی نکرد شماره تدوست ناشناس
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يم ه نه مانند يک ژورناليست نه مثل يک مستنطق خاد نيم ژورناليست ونيم خاديست ب ان ن شکل شوخی درالبالی زب

  :آغاز کرد گفتچنين االت خودرا سؤ بند

  ؟ان معروفی ھستيد که پشتو وفارسی دوبرادرسکه ھستندشما ھم معتقد به حرفھای آقای محترم خليل خ

ستند از ريشه  نه تنھا که پشتو وفارسی : من گفتم رادر ھ يم ھستند بلکه دوب ام وتفھ رای افھ ه ب ا ک ان ھای دني ام زب تم

ان برادر و ردم زب ان م م زب  برابر ھستند وامتيازی پيش من ندارند ھيچ زبانی را من استعماری ودر باری نمی شناس

  .مردم است در تکامل وغير تکامل آن کاری ندارم

  ؟ به اين عقيده ھستيد که خدمات مائوتسه دون ھم فنا نا پذير بوده"افغانستان آزاد"شما ھم مانند سايت : گفت 

ما سايت : گفتم  ه ش ه گفت ستان آزاد"اول بايد بدانيد که اسم رسمی ب ال " افغان ستان آزاد"، پورت ستان-افغان  " آزد افغان

ستيد، نه ھ ی گرس ما وقت ون ش رادی چ الی و اف د جنابع د و نباي ی باش ستان"م انی " آزاد افغان د، در ث ورت بدھي را ق آن

ين باشد  ه اگر چن ردد ک د تلقی گ ه نباي دۀ صاحب کتابخان ای عقي ه معن نشريک اثر و گنجانيدن آن در بخش کتابخانه ب

ود دارد و وج زی تورنت ه مرک ه در کتابخان ه مالک آن براساس کتابھاييک ادا ک ت کان ت سروکار دول م عاقب ی دان ، نم

د، معقوليت ايجاب از پورتال سؤالی داريًکتابخانه است ، به کجا خواھد کشيد، ثالثا وقتی شما و يا ھر کس ديگری که 

ه با خودشان در تماس شده و که اگر غرض و مرضی نداريدمی نمايد  ايی ک ا ج د، ت برای سؤال تان جواب طلب نمايي

ه من  د ک می دانم آنھا در جواب گويی چه به صورت لفظی و چه ھم به صورت کتبی ھيچ زمانی شانه خالی نکرده ان

ه خالف  د ک د خداکن ر می آي د ب يش عقاي وی تفت ما ب ًآمده ای ودرب من را دق الباب نموده ای، رابعا ازطرز سؤال ش

، از آن خادی ھايی نباشيد که سر از گريبان ی تشخيص داده امحدس من که شما را چيزی بين ژورناليست و يک خاد

  .مشروعيت می بخشند" بسم هللا"شورای نظار و يا گلبدين کشيده، جنايات گذشته را با 

زايم ، روی  کوچک  به جواب سؤالت به حيث يک ھمکاربا آنھم   پورتال که با کله کشک در آنجا بر فھم خود می اف

  :ا می گويمھر دليلی که سؤال کرده باشی جواب خودر

سندۀ آن يک  ضاء نوي ه از ق ته را ک م آن نوش ار ديگر ھ د ب ار ، بلکه چن ه يک ب ر است ن اگر از من می شنوی بھت

رار باشد "خدمات فناناپذير مائو تسه دون"ًامريکايی با وجدان است بخوان، تا واقعا متوجه  ر ق را اگ وانی، زي ده بت  ش

نيدکه من خدمات وی را برايت بنويسم به غير از  م . تکرار آن نوشته و تأييد چيز ديگری از من نخواھی ش از ھ ذا ب ل

ان"پيشنھاد ميکنم که به جای جواب من ، خود را با تحليل  اب آوکي ساز" ب اش ضرر نخواھی . مصروف ب ئن ب مطم

  .کرد

اريخ ، خدمت و اگر باز ھم دلت برای فھميد رين خدمت در ت رای من بزرگت ه ب سم ک د بنوي ن نظر من تنگ شده، باي

ين " مائو"به شھادت  تاريخ وقتی . برای بشريت است با انقالب چين قادر شد صدھا مليون دھقان را که وابسته به زم

اخ اکی س ا تري ه استعمار آنھ اد تريک بودند آزاد سازد، وقتی با انقالب چين موفق شد، يک ملت را ک ود، از اعتي ته ب

اوز ا انقالب چين دست تج ايی را از گران جنجات دھد،  و قتی موفق شد ب ايی و امريک ران اروپ ه گ انی ، و مداخل اپ

ن تکشورش کو ه اي دار ک وع اه ساخته و کشورش را آزاد سازد، معلوم ا خدمات ن ه تنھ ستندن ذير ھ ا ناپ ، بلکه ھر فن

  .مچو انقالبی را در کشور خودش تجربه نمايدانسان شريفی آرزوی آنرا دارد که ھ

دين : گفت  شنيدم که شما در اين اوآخرسر دولت کرزی ولوی جرگه انتقاد داريد مثليکه از لست کابينه مثل ديگر منتق

  .يده اماندپس دولت کرزی 

  .کابينه را به تعويق انداختيد اعالم شما قلم کشان دوره گرد

  : گفتم ، شنيدم،مردی که فھميده نمی شد کيک کدام پوستين مرموز بوداين حرفھای آخر را از آن وقتی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  .  خداحافظ،شکل يک طنز بخوانيده ب" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" پورتالال خودرا در جواب اين سؤ

  

ردم خود زی را از م ه من چي ست ک ناخت کامل نداشت و نمی دان  سؤال کننده فکر می کنم به عالوۀ آن که از من ش

دارد نيزفرھنگ ملت ما  تاريخ و، به  پنھان نمی کنم نايی نداشت ون ه آش ه و مثلی ک ديا سبب ب ا وم ه م نمی دانست ک

ين خود  جاسوسان وروحانيون ، جنگ ساالران، استعمار گران،يمه اتعويق افتادن کابينه نشد ه ب خود فروخته ھستند ک

  .زنندجور نيامده ، سنگ را به شيشۀ آرزوھای وطن فروشان می 

  : می گويند 

ادآن لست را کرزی بيچاره کابينه را يکجا با استعمار گران ساختند می خواستند که  رفتن رای اعتم  به شورا جھت گ

ل .ارسال کنند ار ھای  کرزی شب خواب ديد که چند مار آستين مث شر دوست ، م دهللا ، ب ر عب د داکت ی مانن ه قبل کابين

بيچاره از ترس بيدار شده . ، از ھر طرف به سويش زبانک می زنندی گرفتهاشرف غنی احمد زی و آقای جاللی جا

و بعد از آنکه جای را که تر کرده بود، عوض کردند و خودش نيز با شستن و سابون زدن بوی گند ادراررا از بدنش 

  . را تعبير کندش خوابتا  به صبغت هللا خان مجددی تليفون زد دور نمود،

  :فون گفت يلدر تمار نيست " کبچه"ز کم از که خود ني حضرت مجددی 

ه ی اوبچه من بارھا گفته ام که بی استخاره من کار ق می شودبرايت نکن ک ا . درد سر خل ه من ب ه را ب ست کابين  ل

  .جدا کنماز ھم نيک را  بد وو  من استخاره کنم تا  بفرستيکدستمال نقل وقند خشتی  

م لست کابينه به تعويق افتاده ، زيرا بيچاره کرزی نمی تواند با يک استخاره اميدوارم حاال فھميده باشی که چرا اعال 

د و . و آنھم به قرآن کار را خالص کند ه دست آورده بتوان ه را ب رای آنکه دل ھم ور است ب ه ۵او مجب  سال ديگر ب

ز استخاره کريش مردم ما بخندد لست را با کتابھای انجيل ، تورات و کتاب  دوھا ني ا مقدس ھن ه ب د، چانس آورده ک ن

ه استخاره  مرگ سوسياليسم در روسيه و چين از استخاره با کاپيتال نجات يافته و آنھا نيز با ھمان کتاب ھای مقدس ب

  .می نشينند

عجله نکنيد منتظر باشيد عنقريب از زير پلو ملی می برايد شما ھم از آن ملی استفاده کرده اما يک توصيه برای شما،

  .يادتان نرود" عاقبت به خير گفتن"قط تا آنزمان ف. می توانيد

 


