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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
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 Satire طنز

 
   طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوی کاناداۀسيدموسی عثمان  ھستی سردبير ماھنام

  ٢٠١۵ جنوری ١٢

   برای مطلب  خود دلبری کندهھرک

  

  »کشيده است تينو به ياد دوست وھمکارفرانسوی اشگاش ويشواجيوتی کارتونی که«

  طنز؟!

  الی کندــوتيوپ ھا خ لنگھا به شانه بُلند  » ھرکی برای مطلب  خود دلبری کند«

  معشوقه سينه مالی کند با شدـھستی بک     برفريب ديگران موزه کشدپا بنالی کند

 دبير  سراستفان شاربونيهروح  اديگرھمکارانش کشته شدندکه ب وقتی  طنز شارلی ابدوۀ استفان شاربونيه، سردبير مجل

نگرديد اينھا مردمانی ھستندکه  که برويم دنبال جسد ھا برويد مجله  صداکرد تمام جسدھای کشته شدگان ازدفتر فرارکنيد

مانند ديگردين ھامخالفت دارند وبا کشند شان  خودرا ھم می یگکه ھم ھمان طوری کنند روح رانمی و فرق بين جسد

 که دين ديگربنده ھای خدا اينھا درحالی صداکردگفت راست ميگويد) ٢( روح .ماران حتی چوچه ھای خودرامی خورند

 دکن میھريکی به فکرخودبادرنظرداشت قوانين با خصوص خودقرائت را ن آ قرتمن شنيده ام يک  آي، قبول ندارند را

راھم ی يکی تفسيرديگر کند  فکرخودآيه ھای قرآن راتفسيرمیھم ھرمسلمان به و دقبول ندار رای يکی  قرائت ديگر

  ھرکله برخيال است، دندارقبول 

 را اين دونام خود زير نديده اند به خاطرتجارت فکری خوداحترام فروان می گذارند که ھردورا ولی به خدا ومحمد

بم درافغانستان سوسايت  ندازقرآن استفاده نماي ی که دل شان می خواھدئتفسيرھا وبا کند مسلمان حساب می

جايزوافغانسان که يک مملکت اسالمی است ازنظرشان دارالحرب است برداشتی که ازقرآن دارندزيرنام روش  قرآنی 

صداکردمگراينھا ازقماش  ) ٣( روح .وھم پيروان خودرا ھم ديگرمردمان مذھبی راميکشند اطرافيان خود و و ھم خود

که جواب می کسی تنھا  کسی جواب داده نمی تواندرا ال ؤصداکرداين س )۴(روح ؟ ندداعش ومجاھدھست ده، طالب،عالقا
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 ۀکه درجمله کشته شدگان بودگفت مگردرروزمحکم) ۵( روح .دستگاه جاسوسی امريکا وانگليس است تواندبدھد

 ؟کند نمیبدون احضاردستگاه جاسوسی امريکا وانگليس درقسمت متھمين قضيه فيصله   مادوسيۀقاضی  ترورستان،

قابل  که من خبردارم دستگاه جاسوسی انگليس وامريکا امرشان واجب التحميل و ازکشته شدگان گفت طوری) ۶(روح 

کسی ازآنھا  مرتکب شوندکه ی وھرجنايت ھرکاری کنند وھرسازمانی به نفع خود بسازند. ول اندؤغيرمسخود احترام و

ده ، ع دنيا ھيپچ دولتی ھم حق محکمه کردن شان را ندارند وساختن داعش ، القاۀودرھيچ نقط  حق پرسان کردن ندارد

می ولت نؤودرساختن اين دستگاه ھای اختناق وترورمس حق مشروع خود می دانندرا ... و موساد  مجاھد ، طالب ،

رج شوندچه اتفاقی ازکشته شدگان گفت اگراين جنايتکاران بی لجام شوند وبعدازکترول شان خا) ٧(روح نفر. پذيرند

کشته شدگان گفت مگرما مفت قربانی تروريست شديم ومرگ ) ٨(روح نفر. گفت مثل اتفاقی که سرما افتاد؟ خواھدافتاد

گفت ) ١٠(نفر روح ؟ دفاع نمی کنند کشته شدگان گفت مگراز کشته شدن ما)٩(روح نفر؟ سبک بود پرقو ما مگرمانند

ازکشته شدگان گفت حتی اعمال )١١( روح .که من کشته شوم می دانستم ی ؟ اوخنده کرد قبل ازاينئراست می گو

 ازکشته شدگان گفت)١٢(اعمال آنھارابزدالنه  نمی خوانند؟ روح نفر ح نمی کنند؟يتقبھم زمامداران جھان را ترورستان 

درراه آزادی مبارزه  گويند می ترچيزی بخواھيدد شان آباداگرازاين زياۀخان ح می کنندينه اعمال ترورستان راتقب چرا

که دولت وطن    تاروزید شما نديدي.حتمی است نه مامالمت ھستيم نه ترورستان. فات قربانی دارداخر برابر ودر

گروپ حقانی وديگرترورستان به شمول  داعش، ده،عالقا طالب، فروش افغانستان قرارداد ھمکاری امضاءنکرده بود

 داعش، ده،عالقا ديگر طالب،گرديد طرفين امضاء  بين زمانی که پيمان  دپاکستان وايران دشمن شان وتروريست بودن

هللا «گروپ حقانی وديگرترورستان به شمول پاکستان وايران دشمن شان نيستند ترورستان دروقت کشتن قربانيان فرياد

 قربانيان فرياد - ترا تلفظ توانس» گ« از معجزات امريکا و انگليس که عرب ھم سرانجام حرف -سرداده بودند» راگبآ

  .بروکه برويم نفرقربانی گفتند زدهاروح دو و يک يک بام ودوھوارا سردادند

 ۀ کفش چوبی راگويندکه تنھايک کمربندباريک چوبی داردکه به خاطرآسانی وضودرمقابل درواز نعليننالی يا:نوت 

  ووضونمايند مسجدگذاشته می شودکه مردم پاکنند
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غيرقابل "لم معروف فرانسوی به نام الھام ازعنوان يک ف با شارلی ابدو٢٠١٢ سال ھای طرح روی يکی ازشماره(

  '!) کرد نبايدمسخره :دگوين طرح، يک يھودی ارتدوکس و يک مسلمان سنتی رانشان می دھدکه می."لمس

  

   

 

  


