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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

 
  سيدموسی عثمان ھستی

 ٢٠١٤ مارچ ٠٣

  سویيمن با چند زن صيغه ئی مسلمان، يھودی وع
 ريکارد اشرف غنی راشکستم

 شنيدم خری ازنجف رفت به ايران

 نشان زدنــد برپيشانی آن از دانش 

  تھران رسيــد با کــش و فش او به

 خر خران بر منـبـر نشست واعـظ 

 شاعربی وزن وبی ترازو

اين چوچه سگ درمغاره  افکار رمی زندادم چوچه سگ گرفته به ديو چراعصبی شده از من نمی دانم که استادخالق داد

 ازچوچه هدامن سيا پرورش يافته گل  درافغانستان بزرگ شده  چوچه سگ در،نيامده ھای کوه ھای اسرائيل به وجود

 که درلباس اسالم سنت ی چنين اشخاصیتوان گفت افشاياگربگويم کاريست مثبت م. می کنم اشتباه باشد فکر سگ سيا

از اين است وھرکی که شوی تلويزونی دارد ون ھا زياديدرتلويز به نام تبليغ اسالم عزيزمی گيرند را ھای باداران خود

  .می کند رھا باد رد ھا بادنوع 

بی  پيچ درسرآخور زنجير من که چندکتابی به نام دين ومذب واسالم خوانده ام وناخوانده سرمنبربرآمده ام ھمه را 

  اين مالھا هللا ياری وامت وسط است که سر قاری صفی هللا را درنادانی تراشيده اند که ھرۀمنطقی ونادانی می بينم نابغ

 به اين ھستند که آغازگرھردوشاخه خدا، محمد، و تقددر اسالم دومذھب که ھردو مع. ام کردندبدن مسخره ورا اسالم  دو

 )رض(علی ،)ص(نه محمد  نه قرآن ، می شناسند ازحرف ھای ھردومعلوم می شودکه نه خدارامگرقرآن است 

ساخته )رض(روعم) رض( دست پاک علیکرده، وقرآن )ص(محمد ،)ج( ازخداگینمايندباز ھم ولی را ) رض(وعمر

کسی دردامن  ، وقرآن نشناسند)ص(، محمد)ج(هللا اين ھردوکاری کرده اند که شنوندگان اين دوبرنامه ديگرخداءماشا. اند

 ونھايدامن تلويز وھردوبرنامه ساز پول جمع کننديک مقدارآن رادر) رض(کسی دردامن علی و دست اندازد)رض(عمر

 .بريزند

 دخترچھارساله را سالمی محترم آقای ستارسيرت است که ازبخاری نقل قول می کنددانشمندترين اين برنامه سازان ا

اسالم ناب   بگيردالقمی تواند آن وقت زن ط اگربالغ شد ازکيسه خليفه می بخشد و می گويد و می داند قابل نکاح 

 . استره رابادندان بازکردهه گمحمدی ھميش
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حق  که طالق حق مرداست اگربالغ شد زيرعدليه ھم بوده نمی داندو و  دارداکه درشرعيت محمدی داکتر باوجودی  

تولدکرده وآن ھم  حواکه آدم  مانند  چپ خودۀازکدام گرد معلوم نيست که اين روايت اين دانشمند گرفتن طالق دارد

 . سنتی افغانستان که روزانه ھزاران قتل ناموسی رخ می دھدۀدرممالک اسالمی وجامع

 خال برسرابرو زن اودارد که کسی بگويد به نام ننگ وناموس نمی گذارند و ان اختطاف کنندکه مادرش می گذارند

 . ھندوکش باکاردوچاقوبازمی سازدۀمثل دررا  جانب مقابل ۀشوھرزن سين نمی خواھد ھرگاه بگويد دخترترا

نوشته وجمع   خودخوش گذرانی و حديث بخاری رايک مالبه نام مالی بخاری بعدازپنجصد سال ظھوراسالم درسفر

نمی را م که اسال ازکسانی نزدعلمای شعيه وسنی شمشربرنده تعبيرفکری شده خصوصاً  آوری نموده حاالحديث در

. حديث روايت می کنندرا من حيث )ص(خيلی ضعيف وساده نوشته شده حتی خوردن چتلی محمدی حديث ھا و شناسند

 غيرمستقيم به پيروان  توسعۀھم حديث می داند و)ص(محمدکه خوردن چتلی  درانترنت می بيند را شما تيوپ مال

که اين  یئآن مال قاشق بخوريد چند ھستند) ص(رھبران دين که ممثل محمد وء يعنی شماازعلما می کند) ص(محمد

 نددرحاليکه نه تنھا فريديونس وديگربرنامه سازان عربی نمی دان ؛کلمه عربی ھم می داند قابل قبول دانسته چندرا حديث 

تاريخی است به خدمت استاد بزرگ خودخالق دادپغمانی تقديم می  زنيد وشوخی که يک رويداد به چوب مالمت نمرا باز

 . ازخندهد مرحمی باشوی ۀکنم تاسرزخم نمک پاشيد

 ت راه بودـه جنــب ش رانــداــی مريـک       ش چنين گمراه بود آنکه اوپيرگفته اند

شاه دنبال بخت خودرفت انتقام مصدق ازاوگرفته شدجنايت ھای دولت . وموترآن سرشانه ھاباالشد خمينی ازفرانسه آمد

 .زخم ملت مرحم موقتی بدون پاسمان گذاشته شد وبر صابون رھبری خمينی شسته شد ھای سابق با

 صاحبان ۀردندھمھوتل ھای تھران ازھجوم خبرنگاران سودب. يدئگاوشان زا، خبرنگاران وامانده ووامانده طلب دنيا

  . دالرمی گيريم،ھوتل ھاگفتند ماازخارجی ھالایر نمی گيريم به خاطر قدم نيک خمينی که فاليست برای نجات انسان

 خود رتبه دف به مصاحبه بخواھد که خبرنگارمصری را خمينی قبل ازاين  خبرنگاران يکی خبرنگارمصری بودۀازجمل

 .بی رابا خودبياوريدکه درروزمصاحبه يک ترجمان عر ھدايت داد

دفترخمينی به دفتربازرگان نوشت وھدايت رھبرانقالب مکتوبی نوشت وازدفتربازرگان خواھش کردکه يک ترجمان 

 دکه بگوي رھبراست کس حق ندارد اين دستور به دفتررھبرخمينی معرفی کنيد باشد  مصری آشناۀجھعربی که بال

  . استوانده سال درنجف عراق بوده وتمام عمرعربی خ١۵رھبر

  :تنھاگفته خنده کرد وه سرشورداده بازرگان خواند يد که مکتوب دفتررھبربه بازرگان رسوقتی

  ھنوزخرباشد يدبياچون    برندبه مکه گرش سی يخرع

 بلداست آن رابه دفتر من می شناسم عربی بھتررا بازرگان گفت فالن کس  ندانست و يس دفتربازرگان اين جمله رارئ

ساس چه گفته حشايدبازرگان ملتفت شده باشد که دراين وقت  .  ملت ايران معرفی کنيدۀچندين زبان دانشمند و کبير رھبر

زبان عوض کرد  بازرگان که مردزرنگ سياسی مذھبی بود.  خودقراردھدۀ جمله اول را زيرسايتا ديگری گفت ۀجمللذا 

 به خبرنگارمصری نشان بدھد و  خبرنگارمصری بگيرددرمقابلرا اشتباه ترجمان  تا اين باشد رھبر مقصد شايد گفت و

 الھای کس شعرنکندؤکه من عربی بلدھستم س

  روزی شاه پوربختياربه ديدن بازرگان آمد درعين جر.ش ھم به فرانسه رفترئيس دفتر .رفتبازرگان به فرانسه وقتی 

 مان سرقدرت نکردی بازرگان که مردز در  که می کنی چرایوانتقادات بحث شاپوربختيارگفت بازرگان اين حرفھا و

گفت ه يس دفترخودکردنتقاد کرده ام روی خودرابه طرف رئ من شاھددارم که ا:گفته خنده کرد بود خوش طبع وبزله گو

داشت به من که مکتوب دادی ومن الزم خبرنگارمصری  به خاطرداری که دفترخمينی ترجمان به خاطرمصاحبه با

   :يس دفترگفت شماگفتيد  رئلحظ من چه گفتمخواندم درآن 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  خرعيسی گرش به مکه برند   چون بيايد ھنوزخرباشد

 ۀکه مرد  بازرگان گفت شاه پورتوبھترازمن می دانی وقتی؟شکل آشکارنگفتیه شاپوربختيارگفت چرااين جمله راب

؟  زنده بوددرھمان روزنمی زدی که ستالين را چراحرفھای خود ف پرسيدندچازخرش محکمه می کردندرا ستالين 

زبان   قانون پدرسگ سياست ھمينطوراست درآن وقت ازترس کس پلک زده نمی توانست چه رسد:ف گفتشچخر

ی که سالھا به ھفتادپشت آخوندھا بس به يادتآمد که چنين جمله ای بگوئ دفتعاً  شاه پورگفت راستی چطور. درازمی کرد

 ف عراق بوده اگرخرھم می بود ترجمان کارنداشت من می دانستم که اين آقا پانزده سال درنج:گفت؟ باشد

بازرگانی ھم  و قرآن می کنند حديث و ولی ادای تفسير پس اينھا کسانی ھستندکه مانندخمينی يک کلمه عربی نمی دانند

  :نيست که بگويد

  خرعيسی گرش به مکه برند   چون بيايد ھنوزخرباشد 

درحقيقت   بيخودۀمغرضانه ونه تبصر نه انتقاد نه نقد، طنزفکرکنيد يک د باالراھم جدی نگيريۀاستادبزرگواراين نوشت

 .يدحرفھای شمابه شکل طنزگونه استتأئ

 


