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  جهالت است!قاضی صاحب اين قضاوت نيست
 

وقتی از پنجره . دزد خواست از راه پنجره فرار کند. صاحب خانه بيدار شد. ميگويند دزدی به خانه ای به دزدی رفت
به قاضی بردند و اقرار کرد که به دزد را . محکم گرفت، پنجره کنده شد و دزد با پای به زمين خورد و پايش شکست

قاضی صاحب خانه را مورد . دزدی رفته و وقتی ميخواسته فرار کند پنجره کنده و او به زمين خورده و پايش شکسته
صاحب خانه گناه را به گردن گلکار . عتاب قرار داده و گفت تو مقصر هستی که پنجره ات را محکم نساخته بودی

را آوردند و او اين بار گلکار را مورد عتاب قرار داده و جرم را  لکار را بياورند و گلکارانداخت و قاضی امر کرد گ
وقتی گلکار را به پای دار . به گردن او انداخت  که چرا پنجره را محکم نساخته بوده و امر اعدام او را قرائت کرد

موده و تا ساختن دار ديگری مهلت خواستند بردند اتفاقا قد گلکار دراز بود و دار کوتاه وقتی به قاضی مراجعه ن
  :قاضی با بر آشفتگی فرياد زد

  .حکم قتل در حال الزمی است برويد گلکاری  پيدا کنيد که قد اش کوتاه باشد
حاال هم قاضی صاحب سيد موسی خان عثمان گرداننده ای شبنامۀ بينام؛  خيال من  به دنبال  گلکاری ميگردند که قد 

اين طنز نويس محترم يکباره ! کسی نميداند چه ريخته و چه پاشيده.  حلقۀ دار او را بتواند خفه کنداش کوتاه بوده و
شمشير تکفير بر کشيده و به همه حکم کفر زنديق و جاسوس و سرسپره و قبيله پرست و شارالتان و صد نسبت غير 

  !!و کسی نميگويد ده به کجا و درخت ها بکجا. اخالقی حواله ميکند
 من اينست که قاضی صاحب از بس طنز و کنايه و طمرقه به بهترين انسان های اين سر زمين حواله کرده فعال خيال

  .اگر چنين باشد خدا خير کند. پاک صاف از عقل پياده و آخرين عقده های خود را به روی کاغذ ميريزد
بار تعدادی را به جاسوسی و خيانت اين جناب عالی  يک بار از ملت عذر خواهی ميکند و نميداند برای چه؟ يک 

متهم ميکند و نميداند برای چه؟ و حاال هم مال نصوح، الرنس، موهن الل، مگناتن و شاه شجاع را بهانه ساخته و با 
اين آقای که پايش به . وقاحت  کسانی را وطنپرست و عده ای را نوکر انگليس، شاه پرست و فبيله پرست نام ميگذارد

  :شرمانه مينويسدلب گور رسيده بي
خودش عاجز  ضعيف ترين و بی وجدان ترين اشخاص کسی است، وقتيکه منطقش درمقابل انسان ها ضعيف و... «

. واقع می شود، دست به توطئه زده به مسلمان نمايی واسالم پناهی رو آورده به شمشيراديان ومذهب پناه می برند
دفاع ازمنطق  رابه نام دين و ای دينی ومذهبی مالنصوح هااحمق ترين خواننده، همان خواهد بود، که نيرنگ ه

 »...انسانيت قبول کنند
هدفی را که اين آقا . شما خود فکر کنيد. همين چند جملۀ معترضه کافی است که حدود تفکرات بيمار اين آقا را دريابيم

ۀ پيشبرد اهداف خود ميسازند معلوم اينکه چه کسانی دين را وسيل. دور از عقايد همه است تعقيب ميکند چقدر بيمار و
اين که منطق چه کسانی در مقابل انسان ها ضعيف .  است و ضرورت به آن نيست که تير را به تاريکی بياندازيم

شما با خود فکر . آخر منطق کشمش نحود نيست که در هر جای از جيب بيرون کرده و بخوريد. ميشود هم معلوم است
نه بيوجدان .   يک گفتمان سالم و اصالحی قرار ميدهند بی وجدان نيستندۀشمشير دين را وسيلکنيد مسلمانان و آنانيکه 

آنکه به اقرار ميکنم که من هم بدون . نيستند بلکه افتخار با عقايد خود دارند که آنان را در روشنی مسايل قرار ميدهد
مال نصوح ها فکر کنم در بارۀ دين و دنيا آنچه را قاضی، مفتی، سياستمدار، طنز نويس، نقاد و يا يک دهری مينويسد 

  . و اگر اين دليلی بر حماقت ام باشد گناه خود من است نه از قاضی موسی عثمان. مطالعه ميکنم
نز گونه های آقای موسی عثمان را ميخوانم  حاال قضاوت من مقاله احمد نکته دان را خواندم چنانکه هجو نامه ها و ط

وقتی اانگشت اشارت را برای مالمت کسی دراز ميکنيم چهار . را به ايشان ميگذارم که اشتباه من جدی بوده است يانه
مگر شما آقای موسی عثمان در دوران طنز پراکنی های خود کی را انتقاد . انگشت ديگر به سمت خود ماست

الک خود به خاطر يک زن نويسنده سفر جرمنی کرده و آن ب زنان را به فساد اخالقی متهم کرديد حتی در وينکرديد؟
زن ديگر را به برادر شوهر بستيد و آن زن ديگر را اخطار داديد که به داد ات ميرسم و قرار شنيدن در تورنتو هم 

همين حاال بهترين فرزندان . ديگرفوت نميشود محافل و بزم های تهمت پراکنی و بهتان سازی شما با يک عده ی 
اگر شما سارنوال بوديد گاهی از حدسيات نميتوانستيد بر کسی حکم صادر کنيد بايد شما . مردم را جاسوس ميخوانيد

شما همه قلم به دستانرا اجير و معاشخوار بيگانگان . را به محکمه بکشند تا ثابت کنيد فالن و يا همان جاسوس است
بفرماييد بگوييد در تورنتو هزينه زندگی ونفقۀ خانواده خود از کجا ميکنيد؟ برای مغالطه باقی های برای . دميگويي
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روح طنز شما آميخته از حسادت . هرکس پدری دلخواه قرض نموده و در پی ترور شخصيت وی قلمفرسايی ميکنيد
از کسی که . اند همين تهمت را بر شما وارد کندبه سادگی کسی ديگر هم ميتو...  وتفرقه و جعلبافی سر چشمه ميگيرد

  .دم از مترقی بودن و ملی بودن ميزند شرم است که اينچنين کلمات مستهجن را به آدرس اين و آن صادر کند
. کفايت ميکند. گفتيد و قسم خورديد و نزد ملت توبه کرديد که ديگر با سايت افغان جرمن انالين همکاری نميکنيد

اينرا چطور تعبير ميکنيد که جارو جنجال شما از حد . ايت هم قبول کردند که شما را فراموش کنندولين اين سؤمس
گذشته و به خاطر تفرقه افکنی ميان مليت ها به انکار تاريخ، ثقافت، تمدن و تهذيب  مردم سرزمين خود آغشته شده 

 آنقدر از سر بدر ميرويد که حتی خود را شما يا يک انتقاد. درد خود را واضختر بگوبد. شف شف بکار نيست. ايد
و با اين گفتار گمان من ...  خردين را ازدم قيضه نکنند... دشنام ميدهيد و اگر ميگوييد نه به اين جملۀ خود فکر کنيد

اول دين خری ندارد و دمی . که قيضه کردن  زمانی بياد شما آمد که با خود تان در کوچه باغ های پروان قدم ميزديد
اگر با گفتن طنز ميخواهيد شهرت کسب . رد و قيضه نميشود و دوم اينکه هر سخن جای و هر نکته مکانی داردندا
   .بايد هم بادی و هم کش شما درست باشد در غير آن به گل ميمانيد. کنيد
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