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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@gmail.com 
 Satire طنز

  
  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١۵ می ٠۵

 ده آزارــان زنـردگـرس ازمــتـب

  
 شيرزن وشم الک خودساخته اوبمون زيب تجارت سيای وأين توسط من  زيرعکسھای قرارگرفته که آقای مئعکسھای پا

آن  را مون أآقای رازق  متا پھلوی ھم قرارداده ام را دريک رديف قرارداده من عکسھای تمام خاينين را  تيزن ...ک

  قادقرارنگيردتمورداناز طرف دوستانش ديگرو نشربرسانند ه ش بالکوب

  
  ازسرکل مادست برداريد خدابيامرزدکفن کش قديم
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  واقعيت باشددرطومارتف ما     رف ماطنزپندارو نه عقده ح

  بيشرمانه استادند درصف ما     صد لعنت برجاسوسان وطن

  "ھاحی"

 شود کسی انتقاد باالی  می شنويم وقتی.می شود افغانستان اززبان اين وآن  شنيده ۀعفت زبان وقلم سالھاست که درجامع

زبان ومليت پرستی نسبت می دھند اگربگويم  به سمت ، ار او ويا متھم به بی عفتی زبان وقلم ميکنند را منتقد ًفورا

 ابتکاريک باالکه قبول کنندعکس  به خاطراين کس قبول نميکند ندارد  بدنام وجودۀمرد  نيک نام وۀدروطن مازند

 ۀ نيک نام ومردۀوعکس باالمی بينيم که دروطن مازند نام رازق جان مأمون است که درنوشته ھای بااله ژورناليست ب

 ...چگونه کدرھمين عکس باالمی بينيم که   تيزن فرق ندارد..واگربگويم که دروطن ماشمشيرزن وک دنام وجودنداردب

 باالزن و شمشيرزن درپھلوی ھم قرارداده شده واگربگويم فرق بين صادق وخاين درافغانستان تاامروزنشده درعکس تي

حزب اسالمی ودرزمان ژورناليست ماکه متھم به عضويت می بينيم صادق وخاين دريک رديف قرارگرفته انداگربرادر

   .ش اورامتھم به جاسوسی به خادوھمکاری بااحمدشاه مسعودميکنندزندانی بودن

خاين   تيزن،..ژورناليست کاری نداريم اگربه خاطرتجارت سياسی عکسھای شمشيرزن وک!!  درخشانۀبه سابق ما

  دارندهت گلسداده افرادحزب دموکراتيک خلق وجمعيت ازآقای ژورناليدرپھلوی ھم قراررا بدنام  نيک نام و وصادق ،

اگردررديف نيک  که درپھلوی عکسھای خاينين وانسان ھای صادق ووطن پرست چراعکس رھبران ماديده نمی شود؟
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نام ھاقرارنداشته باشنددررديف خاينين قراردارندچراازطرف يک ژورناليستی که خودرايک سروگردن بلندنسبت به 

 ه دارنددرپھلوی عکسھای باالازژورناليست گلوھم جاسوسان   چنين بی عدالتی صورت گرفت ؟ ديگران ميداند

که  عکس کرزی  وعکس ع وغ ديده نميشود ژورناليست ، چراعکس چندجاسوس شناخته شده به طورمسال عکس خود

  سبب ناراحتی روح شاه شجاع شده اند

 و سيد موسی عثمان ھستی ناشر  داخل شھرکابل که تا امروزمانندمطلب  دراين جا است که طنزنويسانح رو

سردبيرماھنامۀ طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوکاناداموفق به فرارنگرديده اندھرروزازخود شھامت نشان 

 که عاتاطالميدھندحتی باپھلوان وزارت مطبوعات فرھنگ واطالعات دست وپنجه نرم ميکنندحاالکه تحت فشاروزير

قرارگرفته اند، کميسون گوسفندان تاحال عرق پيشانی وخينه پای باری جھانی کمرنگ نشده بخاطريک طنزتحت عنوان 

وقتيکه محترم سياه سنگ  ت توالھام گرفتيم ،أداخل افغانستان نوشته اندکه ماازجراز طنزنويسان ی به من نامه ھای زياد

ودرزھای قلمی باری جھانی  جھانی رابه زبان خودآقای جھانی نقدکردنويسنده وشاعرسرزبانھا اشعارپشتوی بھاری 

وشھرت بھاری جھانی رازيرانگشت  زدبه درز تبر  مانندچوبشکنان پنجشير،قلم ی وبازدن تبرنقدئشاعرپشتوراشناسا

سنگ )قلم بستگفتندکه صبورهللا سياه سنگ پشه رابه توپ (تحت اين عنوان نوشتی!! چپ راست نما تو قلم قرارداد انتقاد

چقمق قلم آقای باری آتش ندادھمان طوريکه چادرزنده يادموالنا فرخنده راباشيطان چراغک سگرت سوختندبايدشف قلم 

سنگ ه به اساس اين ضرب المثل نام بکش درکاھدان بشين ازسيا جھانی باآتش نقدقلم به خاکسترتبديل ميکرد ترا باری

بزدلی آقای باری جھانی  و ت توأمابه اتکای جر وازآقای باری جھانی نه تنھا صدا که آھی ھم شنيده نشد، برآمد صدا

 قدرت سرلک فالن خود  زور،ۀشکل طنزی نوشتيم اين بارآقای باری سکوت نکردازپاچه برا ون گوسفندان يسي کمۀجمل

دگان مطبوعات داخلی رابه خاک نان دادوگردانتلری کشيدوبه مطبوعاتی ھانشي ھدريچۀجھانی مطبوعات از روز در را

  .م رھين وزيران سابق مطبوعات احتياج ساختوپای خرم ومخد

ت نمی أ ماھرگزجر)گفتندکه صبورهللا سياه سنگ پشه رابه توپ قلم بست(نمی کردی ونمی نوشتیرا ً اگرتوقبال اين کار

  گشتيم رونمیه ا روبشديم وباطفيلی ھای امريک کرديم و مصاب به آميب قلمی وزورنمی

ش ھنوززيرکاغذ است بترس ازآن روزی که بدون کدودست بکارشودزيرپای عزيزوخداوندگاران قلم سرلکدوستان 

مانندخالدبرمک پای ازکمپل احتياط  که طنزمينوشتيد شعرکنيزک موالناراميخوانديد خردکتاتوری دوپرچه شويدفبل ازاين

  .کرديد بيرون نمی

ی ميکنم که بدون حکم محکمه ھيچ متھم مجرم شناخته نمی شودفالن مطبوعات آن قدرشخ است ان زندگ ایمن درجامعه

 رسانه ھا، ًواقعاديموکراسی حکمفرما است پشتيبانی نويسندگان ،( محاکم رانداردۀکه ھيچ فيل قدرت تاب ضرب فيصل

پارلمان شھرمان نه تفنگ و)  قاضی مانندفرمان اميرعبدالرحمن خان استۀقانون ومحاکم بی غل وغش است فيصل

ی ميکنندبه يک ورساالر، نه قاچقبرونه ضدانسانی است محاکم وپارلمان مدافع حقوق ھرانسان است ومردم ازاين وآن د

ش ميگيردمثل اوراازپشت سرواگراشتباه کندمردم  ملت واحدتبديل شده اند وپوليس مانندپوليس شما شوق کشتن ندارد

   دعوی صورت ميگيردۀش اقامابريکشانندودربرپشک به دادگاه م

مذھب ودين حرف   ايرانی ھا کس شعرحکمفرما است قانون قبيله ،ۀ قرارداری که به جای قانون به گفته ایتودرجامع

درسرزمينی که من زندگی ميکنم افرادمريض مانندوزيرمطبوعات افغانستان است که از شارلی ابدوکشی  اول ميزند

  لذت می برند

 واقعی انسانی ھستنددرحاليکه ان قھرمان،رسانه ھابرنامه سازان افغانستان ست که خبرنگاران ،دراين جای شک ني

ت شان آفرين ميگويم واين راھم فراموش نکنيدکه ھرکی به خارج رفت أ افغانستان ديده می شودبه جرۀخفقان درجامع

 ودرخدمت انسان وانسانيت قرارمی حقوق انسانه احترام ب ودرسرزمين دموکراسی چندسالی زندگی کردنقدپذيراست،
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 روس بودگرچه اوميگويدکه من يک مرتد ھستم به آيديالوژی زم پيروسوسيال امپريالي!!ستيگيريدآقای باری يک کمون

  نيستم  بنديديروزخودپا

  ُيغوله ھای پرخس وخارـدرآن ب    ان به قبریـرستـردم زقبـذرکـگ

  گ آرزوھاستـان تنکه اين زند   زاریـگ مـرسنـب ودـه بـتـوشـن

  درتــی قـان بـدگـرس از زنـتـن   اریــوک خـــان آرزوی نـــشـن

  ده آزارــان زنـردگـرس ازمــتـب

 درطوماردين ومذھب فکرخودرابپيچاندبا پشتی بانی ازرھبران دغل باز یاين حرفھا نشان ميدھدکه فردا باری جھان

دينی ومذھب  استبداد قاچاق ظلم ، نبان فکری شان دردزدی، رشوت ،جھادی وتاجران دين وتفنگساالران پارلمان که بندت

 ن سياسی وآيديالوژيکاکلچر، دين ومذھب مخالف ھانت به روحانی مذھبی، فرھنگ ،اکورگره خورده زيرنام 

نسل امروزآن جنايت باشد. خفک کرده بودرا که سردارمحمدھاشم خان درزمان خودمطبوعات  دھد خودراچنان جزا

 نکنيدکه چندبيت هواسط احتياط کنيد خانم نغمه را . موش کنندوازدموکراسی تا زنده باشندنفرت داشته باشندھارافرا

يکه درنوشته ھای ئ شدن خانم نغمه بی اثراست وھم نويسندگان وشعراهالوقت است واسط فارسی خواندمتھم به ابن

برويد  مندوط نکنيدسرقبرمحمدگل خان مخودعوض پوھنتون دانشگاه نوشته اندوطن پرست نيستندآنھاراھم واس

 به محترم هبه خاطرارواح پاک بی تعصب محمدگل خان مومند ببخشد بھترين واسط(...) عذروزاری کنيدتا شمامردمان 

  دگان سايت افغان جرمن شده می تواندنباری جھانی گردان

  

  

  

 

 


