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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

 
 سيدموسی عثمان ھستی

  ٢٠١۴ فبروری ٠٨
  

 شوخی و طنز من با مارشال گروگان ساخته و »یسگ«طالب از
  سپاه سگ گرگی شده مارشال

 اهـاو به طالب به دستوربرده پن

 ه سياهـگفت رخ،درسياست سياس

 مس ساخته تاج شاهازخبرنگار

 شاعربی وزن وبی ترازو

  

 داشت »کرنيلی« ۀرتب  انگليس ھاۀکه به گفت به اميربخشيدندسگی به نام سگ تعلمی  درزمان اميرحبيب هللا خان انگليسھا

 .به اين سگ مارشالی بدھد به مستوفی محمدحسين خان دستورداد تسليم شدرا وقتی که سگ  امير

 و شه بامشکل تراشی می خواست نشان بدھدکه يکی ازسرسپردگان دولت اميريھم زرنگ بود محمدحسين خان که مرد

توت وتلخان شمالی  مانندرا فريب مکرمستوفی ممالک  سالھا است اميرھم آدم عياش واحمق بودوی گوش ه حلقه ب

 .خورده بود

 ،ازآب خت ماھی فريب بگيرد و پُرکند ) جواریۀ بريان شدۀلپُ (نقل چوبی را مستوفی می خواست که جيب ھای امير باز

خواست را سران دولت ، نکردتوجه داشت به حرف مستوفی  سرسپردگی که به انگليس ھا و اعتماد بر مبنای اما امير

 .مارشالی دادرتبۀ وبه سگ انگليس 

 کرد الی داده شده چاقوی مستوفی دسته پيداابط ھم نبوده به اومارش ضمارشال فھيم خورد که سگ مانند معلوم شد ھا بعد

  .د که ببوسميرابدھ گفت امير صاحب دست ھای خود وقتی که درخلوت گيرکرد شاه را

 سفير  اميرصاحب من درمالقات خصوصی که با: گفت؟ به سرمامی گذاریی بازمستوفی چه کالھ:گفته اميرخنده کرد

 و  تو:گفته آن ھدايت می گرفتم درجريان مالقات اوخيلی عصبی شدبه فرمان شما از ه بودئانگليس داشتم اوخيلی نش

  پس گردنم گرفت ومراز اوا؟چراعصبی شدی رقندا باد: گفتمه من فوری درپای سفيرافتاد.ديمی کن  فيرهامير بی خريط

 .ابط نبودمارشالی داديد تمام کارھای شمامانندھمين کارشمااستضکه خورد راسگی   شما:گفته کرد باال

ان خوداحترام جبه شما دارم بامن احترامی که  که زبان درازکند  حدغالم باشد: گفت؟ميرگفت توبه جواب سفيرچه گفتیا

 . تنھابه دل خودگفتم که به اين سگ مارشالی اميرنبايد می داد،چيزی نگفتمو می کنم من سکوت کردم 

من ھم . ھرچه ازدوست آيد نکوآيد ه فکراين بوديد داريم ولی شمابولگردسگ  ھا صدا مانند اين سگ درباغ قاضی ما ما

من می دانستم که :  و افزود مستوفی اگرتمام وجودتو طالباشد خصيه ھای توجست است:پافشاری نکردم اميرگفت
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بادران خودافتاده بودم ازچال ھای توکارگرفتم نام   نظرزکه ا من سالھا بود خبرسازی ازکاه کوه می سازند در انگليسھا

 مال جان پاک ازتومی گيرم و جان خودتمی کنم دس زنا زبان ھاانداختم من ھرشب بازن ھای صورتی خود سر راخود

 .تونمی دانی حمام انگليس توسط شيطان کيسه می کنم چيزی راکه من می دانم وانگليس می داند دررا 

وجود آن سگ  از  خاطرشھرت خودبه امير و بوده  انگليس باشد که به اميرداده شدۀاين سگ مانندسگ بی کار شايد

 از را دستمال جان پاک خود مليت ھای افغان می کنند ی ھاکه زنای سياسی را بائحکومت کرزی وامريکا استفاده کرد

 در کيسه می کنند) رھبران مجاھد وطالب(سرشيطانرا وتن خود نديحمام غرب جان می شو در انگليس می گيرند

م يک ی ھئم گروگان گرفتن سگ تعليمی امريکامابه بازکردن آن قادرنشدي. دگره خوررسرکو دوازده سال کورگره

 .دانند طالب حتی رھبران مجاھدوسران دولتی ھم نمی کرزی و ی ھا،ئکورگره است که غيرخودامريکا

جای افسوس دراينجااست که خبرنگاران وخبرسازان به دستورباداران اجنبی شان سگ گرگی امريکارا مارشال می 

 .ساس انداخته باشندحاين وقت  در دھن مديا در طالب وطن فروش را تا خوانند

 تا رسانندمردم را می ت. يک نيروی قوی جنگی نشان بدھند را که طالب مزدور وغربی ھامی خواھند ی ھائامريکا

 ھم ترساندن ملت وھم پا برجا شدن ، ھم شھرت دادن به طالب،کردن کرزی نضاءوام درافغانستان باقی بمانند

 از افی راذبه دارزدند، قرا صدام  ترکيه بردند،ۀبه جزير الن رھبرکرد ترک را ازافريقا ربودااج» سيا« .استعماراست

 اگرد به قدرت رسان را رھبران مجاھد و شورای نظار. ه شدفات کشيدبی تل ساعت زنده و ٢۴ دررا کشيدند، طالب  غار

 کار يک شب گليم آن راجمع می کنند در ھمان طور آوردندرا که کرزی   شان نيم کاسه نباشدھمان طوریۀکاس زير

پيش الف خلباس م در ببرک ھدف بادارخود شاه شجاع و کرزی ھم مانند شاه شجاع به دستورانگليس می کردکه  یئھا

 ۀکرزی يک نوکرشناخته شد ولی تاريخ فريب نمی خورد فريب بخورددر مقطع کنونی ت افغانستان مل شايد می برد

 سگ سگ است دم سگ سگ است سرتاپای سگ سگ است امپرياليست ونوکرامپرياليست . تاريخ استۀشرف باخت

 .سگ است نوکرروس وچين از سگ کم نيست

 :  باال تفسير خبرزيراست استۀنوشت

  

 ی را گروگان گرفتئمريکااطالبان يک سگ 

 به گزارش القدس العربی، گروه تروريستی طالبان امروزپنجشنبه باصدور بيانيه ای که خبرآن در بسياری ازسايت ھا

  .ی را به گروگان گرفته استئمريکااليسی ويک سگ پ اعالم کرد شد منتشر

  .اين سگ رامنتشر کردزامروز تصويری از و پاکستانی خاما نيۀسايت روزنام

درواليت  )دیجاوايل (مبر درعملياتی که اواخردس جنبش موفق شد :بالحن پيروزمندانه ای نوشت  خودۀطالبان دربياني

  رادستگيرکند "کلنل "ی از نوع ئمريکااليسی ولغمان انجام داديک سگ پ

به  : سگ توسط نيروھای خود مدعی شدبه گروگان گرفتن اين واکنش به خبر ذبيح هللا مجاھد سخنگوی طالبان نيزدر

پس  اين سگ را ی ھابسيار مھم بوده است زيراآنھا باانجام عملياتی تالش کردندئمريکاااين سگ برای  نظرمی رسد

  .مريکا ھنوز واکنشی نسبت به بازداشت اين سگ ازخود نشان نداده استاارتش  .بگيرند

 

   :نوت

  ھایغری که درلباسصکه حبيب ا ديبه فيس بوک مارشال ايميل نکن خوانيدخودتان ب دگان اين قلم ازخدابترسيدنخوان

استعماردرنقش جاسوس چاپلوس وگديگک  طالب، و مجاھد رنگ سياست خودراکفن کرده درخدمت خلق وپرچم ،رنگا

 .که ازاين کاه کوه نسازد بی شرم نقش مزدوری بازی کرده خبرنشود
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فيسبوک ھای جاسوسی مزاحم  نويسندگان وطن فروش، دولت کرزی و ی ،بدنباله روان اجن به خاطريکه سايت ھارا

بودن نويسنده  ی وکم سويه ئغلطی امال وجود بدون کم وکاست با وھم سايت ھابتوانند سرمن يخ کنند را دل خود و نشوند

 دل ودم ايميل نمايندمی توانند به خبی دخل است ه بند دنوبگوي وکاست به نشربرساند بدون کمو ت أجر با نوشته ھای مرا

دشنام دادن شھکاری وخوش خدمتی باداران  تاحال من ازدشنام دادن نوکران استعمارنترسيده ام وشما دنيخ کن را خود

نيست من به توھين ھای دشمن عادت کرده ام ونشرنوشته ھای من دل  توھين کردن وطن فروشان کارنو و می دانيد خود

 قابل بوسيدن است،  مرابه نشرمی رسانندۀيکه نوشتئدست مديران سايت ھا شيرمی خواھد

 


