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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

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

  
  :يادداشت

ای  شريف آوری آق انی"ت ال " قرب ه پورت ستان آزاد"را ب ستان-افغان ه "  آزاد افغان د گفت وش آمدي ب خ ميم قل از ص

ای شان و . مددگار پورتال خود شان باشنداميدواريم ھميشه نويسندگانی از سنخ ايشان ياد و  نويسندگانی که با قلم توان

  .طنز بسيار گزنده عمق فاجعه را نشان داده و راز پيوند ھای ديرينه و آشنايی ھای پارينه را آشکارمی سازند

         به آرزوی ھمکاری ھای بيشتر تان                                                                                             

   AA-AA                                                                                                             اداره پورتال

  

  احد قربانی از شھر باستانی مزار شريف

١٧.١٢.٠٩   

 

  ال ھای مرا جواب بدھيدسؤ
  

 –کابل " و ]آزادافغانستان-افغانستان آزاد"[زاد افغانستانآ"، "کابل پرس"عزيز که سايت ھای برادران و خواھران 

 ميباشم و از چند ماه به ی را ميخوانيد، من يکی از خوانندگان سايت ھای انترنت]جرمن آنالين-افغان"[جرمن انالين

زين گپ ھا را ھيچ نفھميدم که اين ھا يکی به وهللا که بعضی ا. اين طرف جنجال ھا دربارۀ ماللی جويا را ميخوانم

که به طرفداری ماللی جويا ...  مصباح واعظم سيستانی و مسعود فارانی و  ًديگری را به شفر ميکوبند و مخصوصا

من گرچه به کار ھای سياسی چندان . دنو لمبه و سيامک و مجيد کاوه و مامور ھمتی مخالف ماللی جويا مينويس

مند که ھيچ وقت طرف کدام حزبی نبوده ام، اما  ازين  مزار شريف ميفھن و خانوادۀ من درعالقه ندارم ودوستا

م به يش ازينکه سؤال ھای خود را بگويمن پ. جنجال فقط اين را فھميدم  که شعله ای ھا در ميان خود جنجال دارند

 تجربه  سابقه ھم ياد بگيريد باقی کار شما ميگويم که اين جنجال ھا درميان شما فايده نداره و کمی فکر کنيد، کمی از

  . خود شما ميباشد

  .ل ھای من  از مجيد کاوه ميباشد که اگر جواب بدھد خوب استاول  سؤا

    منظور شما از چپ منتقد که ميباشد؟ – ١

شما . دبگذاريد که يک زن در افغانستان مشھور شو. اگر به شما داده شود نميگيريد.  شما چرا از مدال بد ميبريد– ٢

 آدم جور باشد و دوستی کند به وهللا اگر "جامعه جھانی"ميد که درکشور افغانستان بدون ازيکه با ميفھاين را ن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

فقط .  از شما بسيار ھوشيار تر است وبرای شھرت خود که اکنون اين کار را ميکند"ماللی جان". مشھور شود

س ھای که لمبه منتشر کرده بود، خوشحال شدم که يک زن  از عکًمن واقعا. ھرچه شما بگويد بايد او ھمانطوربکند

  .  ديگر افغانستان ھم مثل ثريا جان پرليکا و شکريه بارکزی ومحبوبه حقوق مل مشھور شده

 يک آدم اکاديمسن است و ما در "سيستانی صاحب" ھستيد چرا؟ "سيستانی صاحب" شما خيلی مخالف – ٣

 داکتر نجيب هللا برای وطن "ارواح شاد"او در زمان . ه شما او را بد ميگوييدافغانستان چند دانه اکاديميسن داريم ک

سيستانی ". من حيران ھستم که شما چرا مخالف شرکت او در شورای انقالبی آن وقت ھستيد. بسيار خدمت کرد

 است که چند  آدم دانشمنده ایاو به انداز.  از آدم ھای خورد نيست که شما اين طور برايش نوشته ميکنيد"صاحب

من . اگر نی از کسای که آنوقت کابل بود پرسان کنيد.  نجيب به زبان خود او را تعريف کرد"صاحب"بار داکتر 

 و داکتر "کارمل" باشد که او ھم در زمان "د جان فارانیوداو" را نمی شناسم و اگر برادر "مسعود فارانی"

حالی جنگ سرد از بين رفته و تمام برادران و . يد نجيب بسيارخدمت ميکرد، پس او را ھم بد نگوي"صاحب"

 اينقدر مرتبۀ بلند يافته که "ماللی جان جويا" کرده و ازين بابت که  يکی شده و  اختالفات خود  را رفعخواھران ما

  بلند رتبه که تمامید و يا امريکايی ھانوزير ھای ايتاليا او را چون دختر خود دوست دارند و او را حمايت ميکن

د و زير بيرق نقدرت افغانستان را به دست دارد و کرزی پيش امريکايی ھا ھيچ است اما پيش پای او بوت ميگذار

اه ھستيم و نميگذاريم که دختران ما وعيب ما افغانھا اين است که خود خ.د بايد ما فخر کنيمنخود برای او مدال ميدھ

اگر مثل حالی . د و به اين خاطر پاکستانی ھا از ما پيش ميشود و وطن ما ترقی نميکندنحتی به قصر سفيد راه پيدا کن

 سيستانی ھمينطور اتحاد و اتفاق ميشد چرا "دانشمند گرامی" و "جويا جان" نجيب ميان  "صاحب"در زمان داکتر 

  اين روز ھای بد باالی ما می آمد و مجاھدين قدرت را ميگرفت؟

 سيستانی  و غيره که از او حمايت "ذاستا"با ماللی جويا ميباشد و يا با مصباح و يا با   اصل اختالف شما -  ۴

  از نظر شما مصباح ھم فکر کمونيستی دارد؟. دنميکن

  

  . مربوط به آقای مصباح که آنھا را جواب بدھدیال ھاسؤ

د، شما بگوييد که در کشور ما  در نوشته تو ديدم که گفته بودی مخالفان ماللی جويا چپ بيعمل و پرگوی ميباش– ١

  آيا خود شما چپ ميباشيد؟ . چپ با عمل که ميباشد

  خود ماللی جويا چپ ميباشد يانه؟ .  آيا ماللی جويا به کدام حزب يا تنظيم چپی بسته است– ٢

 را  از نظر شما اين مدال ھا برای ماللی جويا خوب است يا خراب ؟ من طرفدار اين مدال ھا ھستم و گپ خود– ٣

 معلوم ميشود به ماللی جويا مدال "با فکر" است و آدم بسيار "مسلمان"اگر اوباما که رئيس جمھور . زدمدر باال 

شجاعت بدھد برای افغانھا خوب نيست؟ من تجربه زمان شوروی ھا را دارم که برای ھرکس مدال ميداد او در 

  .  ميشدجامعه پيش ميشد و به مردم خدمت کرده ميتوانست و نامش باال

 که از امنيت دولتی معاش ميگرفت نشر ميکنم را" صاحب"يا که مجيد کاوه نوشته من سند امضای سيستانی آ – ۴

ھرکس که . مگرخوب است که دانشمندان مملکت خود  را آدم دست کم بگيرد و از معاش او ھم بگويد.  استحصحي

   . جای ميگيرد]ھمانجا[ی کار ميکند معاش ھم از يکيدر يکجا

ان ميدھد به کدام حزب و تنظيمی  به جويا ج"دوستان جھانی"  جايزه ھاو مدال ھا و پول ھای که امريکای ھا و - ۵

  .            ويل ميکند يا به فاميل خود ميدھدتح

   مربوط به لمبهیال ھاسؤ
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  . شما چند ساله استيد و چه کار ميکنيد– ١

 ؟ گرفتن اين مدال ھا که به نفع مردم است و توجه خارجی ھا را به  آيا تو با ماللی جويا از يک واليت ھستی– ٢

  افغانستان بيشتر ميسازد، چرا مخالف ھستی؟

 من نه فھميدم که با اينکه مخالف ھستی چرا عکس ھای جويا جان را چاپ کردی با اين کار ماللی جويا در نزد – ٣

نصيحت من برای تو ھم . ی ميبينديی و اروپايکالن امريکامردم بيشتر حيثيت پيدا ميکند چون او را با چنان اشخاص 

 امريکای ھا که صالحيت کل کار ما را در افغانستان دارد رابطه ًاين است که اگر ميتوانی با خارجی ھا مخصوصا

اين اگر خوب نميبود . خوب پيدا بکن و اين خوب است که عوض يک دختر چند دختر به افغانستان مدال بيارد

 باشد و ھم امريکا را بد "جامعه جھانی"اين خوب نيست که جويا ھم دوست . سيستانی آنرا قبول نميکرد "ذاستا"

  .  بگويد، معلوم ميشود که ماللی جويا از تو ھوشيار تر است 

داکتر .  وقتی زور آدم به خارجی ھا نميرسد که آنھا را از وطن خود دور کندخوب است که با انھا جورآمد کند– ۴

  از "جويا جان"اين درس را .  نجيب با شوروی ھا جور آمد کرد چند سال توانست که رئيس جمھور باشد"صاحب"

ن وقت شوروی ھا آزيرا اگر در.  نيز آنرا ميداند"صاحب" نجيب حتما ياد گرفته است و سيستانی "صاحب"داکتر 

  فقير که می داد؟  حمايت نميکرد اين  کوپون  ھا و کمک ھا را برای مردم "صاحب"از داکتر 

لمبه نام چند نفر از دختر ھا است و در افغانستان بسيار .  من لمبه و لمپه را که برای تو نوشته کرده نفھميدم– ۵

  .است و من تبصره روی اين نام را نفھميدم شما جواب بدھيد 

  مقصد آنھا تو ھستی؟. سد شما در رسانه ھای برقی چه گفته ايد که طرفداران ماللی جويا به جواب شما مينوي– ۶

ال اگر جواب گفته شود بازھم خوب است و در آينده من می  من بسيار ميباشد مگر ھمين چند سؤال ھایاگرچه سؤ

  . يد خوش ميشومياگر اصل گپ را برای من بگو. فھمم که مقصد شما از نوشته ھای تان چه است

  


