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که بگیر  ؟ت را، زود شو چرا گوشی مقدست را نمی گیریا گوشی بگیرمارتین جان 

 وطن مندر  خودتم اقدا، اگر خبر شوی که از لها را انفجاری ساختهواسکت انتحاری، د

 .خواهی کرد قیل و قال ،شدیدآ عصبی و ناراحت شده صورت می گیرداستفاده سوء 

ازبی بگیر گوشی را که  ؟ستیهگمرا کدام طایفه و قوم خطابه برای مشغول ؟ستیکجا

 کشور من بر باد شد. دوزخی 

  هلو(Martin Luther)، از کجا صحبت میکنید؟ 

  از افغانستان. 

 افغانستان باز در کجاست؟ ،!از افغانستان 

 قرن شانزدهم خراسان نامیده میشد.مارتین لوتر عزیز در  

  صدایت آشناست، با کی صحبت دارم؟آهها؛ 

 جانآزاد هستم آزاد ،لوتر بزرگوار 

  صدایت را شنیدم چه عجبخوبی،  جانآزاد. 

ایمیل فرستادم جواب نگرفتم، در پالتاک و سکایپ  و smsبرایت ، جانمارتین  

 ؟چکار کنمیران مانده بودم حدی، ، موبایل را هم جواب نمیداتشریف نداشتیهم 

  با را همه روابطم  ،گرفتهویروس ، کمپیوترم شدهآزاد جان؛ سیستم هایم هک

 . از طالع خودت همین حاال موبایلم فعال شد.اندقطع کرده  خارجدنیای 

 .د را شکرخداون 

 ،؟در افغانستان چه خبر ها ،فرمایش زاد عزیزآ خوب 

مارتین عزیز، اقدامی  را که شما در قرن شانزدهم میالدی در اروپا انجام داده  

نظام افغانستان شیطانی  اندرون یکم به بزرگان   بیست وبودید، خبرش را در قرن 

 کرده اند.
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 ؟، جانمکدام اقدام من 

را در بست از نزد نماینده گان پاپ   همان اقدام تاریخی شما که تمام   

آهای مردم؛  ،یده اخریداری کرده و سپس وسط میدان نوتردام فریاد زد

شما مجبورید همه راه نمی دهم.  و هیچ کس را هم به 

 !!!را بخریدپس نیازی نیست زمین های بروید،  به 

 جلوگیری از خرید و فروش زمین های بهشت  بلی، یادم آمد منظور من از آن کار

پول و دارایی مردم بیچاره بود عقل و فکرو توسط کشیشان و جلوگیری از غارت 

 گرفتم.را  و فریب من جلوی کاله برداری

مردم مصیبت  ما؛ اما برای می باشدهدف و نیت شما نیک و قابل درک و تقدیر  

 آفرین شده است.

 چطور؟ ،چرا 

هر هفت را در بست خریده اید و یا  خبر شده اند که شما  ،جناب لوتر 

هیچ  جهنم( را قفل انداخته اید ودر آن )حجیم، لظی، سفر، حطمه، هاویه، سعیر و 

راه نمیدهید؛ برای ترس از گناه و فساد دیگر دلیلی باقی نمانده،  آنجا کسی را هم

چه  و مافیا بازی اگر بیایی و اینجا را ببینی که فساد، فحشا، رشوه، چور و چپاول

اسناد  نآبیداد دارد و چگونه دود را از دماغ مردم بیچاره بلند کرده اند؛ حتمآ 

 را باطل خواهی کرد. خرید 

  را به افغانها فاش کرده؟ رازکی این 

  .است کار  ،آوازه است که کار ؛دقیق نمیدانم 

  رابطه ندارم خوب؛ من چه کمکی کرده میتانم با. 

لوتر بزرگوار منظورم آن نبود؛ شما میتوانید افغانستان را از این مصبیت  تینمار 

در های آنرا بسته اید را خریده اید و  کالن نجات دهید، مفسدان میدانند شما 

گناهکار و بروی   در  هر هشت و  و کسی را آنجا راه نمیدهید

 بروند. همه مجبورند باز و  بیگناه

 بفرما، من چه کنم؟ 

شامل  ست مبنی بر اینکه آن عدم ورود به لوتر جان، یاداشتی بفر 

انتحاری و اختطافچی و رهزن  برای  حال افغانها نمی شود و بر عکس

 تاجالعاده در  فوقبقدر کافی وجای  انستان،غومفسد و غارتگر از اف
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 پروازو تکت هر هفت در بروی شان چار پالق باز ریزرف شده  برایشان 

 رایگان است. تا  همشان 

  ،و انتحاری  شد ا اصالح خواهندآنه ،تو مطمئن هستی که با این اقدامآزاد جان

 فساد محو میشود؟ مگر حتمآ باید عامل ترس فیصله کننده باشد؟ کشت وکشتار وو

 .هستمسوته مسلمان  ما مردماز بزرگان نقل قول شده که ، لوترارجمند 

  آزاد جان  است. زمانه چقدر فرق کرده ،طرفش را نخوانده بودمعجب من این

 .عاجل ایمیل میکردم تا که مشکل کمپیوترم را رفع میکردی نزدیک نیستی

 مارتین عزیز همو دوری و دوستی بهتر است. 

  ،همینکه مشکل کمپیوترم رفع شد یاداشت را برایت ایمیل میکنم.خوب بهر حال 

به   د؛ لطفن اصل آنرایمن ایمیل نکن برایشما را به پاپ القدوس سوگند که نه، نه  

BBC کاپی ها را وVOA ، DW ارسال وسایر رسانه های داخلی و خارجی

. گپ بین ما و شما باشد، خواهش میکنم، نباید کسی از وساطت من در نمائید

 مساله آگاه شود.

 ؛ من باید بروم خدا نگهدار شما و مردم افغانستان .خاطر جمع باشید شم عزیزم،چ

تا که یک دوست ایرانی انتظارم را دارد، سند بهشت او تقلبی از آب درآمده بروم 

 .اگر بتوانم او را قناعت بدهم که در فکر خرید سند  ومدرک بهشت نشود

 .سند ورود به بهشت را نخرمراستی  .خدا نگهدار شما تا دیدار در سکایپ 

 حق دخول نداری. یکنم که در نه آزاد جان، در یاداشت نامت را درج م 

و  ازدحام کم استبهتر شده،  عزیز زحمت نکشید، فکر می کنم شرایط لوتر 

با مراجعه از طرف دیگر .عادت کردیم ن داغ اقلیم آتش و خاکستربا تابستامن هم 

! پس بصورت قطع میروند ؛ انتحاری ها همه به جناب عالی قباله به 

  را انتخاب میکنم. . اگر شما خرده نگیرد، من خواهد بودبهتر  امنیت 

 با حق انتخاب و  استدموکراسی  عصرهرچه خودت دوست داری،  جان آزاد

 . خود فرد می باشد

                 به پیش بسوی ؛ ارجمند لوتر شما زنده باشید 

       


