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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

  
  ی عثمان ھستیدموسيس
  

  »يمانيدپشي كندعاقل كه بازآيكجاكار«
  ي مسلماني دركارش نه صدق باشدنكه

  
  ختي ری که مسعود دردوزخ اشک تمساح مدمي خواب دمن
تگاه جاسوسط آگانه خود بخای ھاانتي خاز جھت افغانستان یبروآگ وبا رمن از ملت بز : گفتيم ا دس اط ب  یر ارتب
  .خواھمي معذرت موانهيد دکتاتور دو پاکستان در زمان شاه وداوی اس آیآ

  ختي ری که مسعود دردوزخ اشک تمساح مدمي خواب دمن
ان حکومت داوردري جنگ پنجشی ھای قرباناز ان آو زم ر فرم ه اث ه ب انواده یاس آ ید ک ود از خ ه ب  صورت گرفت

 شدن آنھا مقصر ی که در زندانی مشھور به مستوفیً آن حادثه خصوصا خانواده شاه ابدال وستارجبل السراجانيقربان
د از سقوط حکومت داو تم وبع ا سکيموکراتيد توسط حزب دواس ق ب ر اخوانوھشت ی خل ای نف دون ی مکتبی ھ  ب

  ھمخواي معذرت م، دعدام شدنامحکمه 
  ختي ری که مسعود دردوزخ اشک تمساح مدمي خواب دمن
   بهانتي من با قراردادسالنگ خايخدا :گفتيم

   عفو ازدي جھاد افغانستان وملت افغانستان کردم ام
  انستان دارمغ ملت اف

  ختي ری که مسعود دردوزخ اشک تمساح مدمي خواب دمن
  افي سی وھمدستطنتيمن به اثر ش : گفتيم

  راقتل عام کردم از مردوزن افشار
   ومي طفل شان را در شکمش کشتکهي زنان

  کهی  واکبریلي توسط محقق وخلمي کردی تجاوز جنسکهي برزنان
   بودند ازکي ھا با ما شرتي جناني در ا
   خواھمی معذرت متي آن جنااني قربان
  ختي ری که مسعود دردوزخ اشک تمساح مدمي خواب دمن
   من ویاساس خودخواھ کابل به ی تنظمیجنگ ھا :گفتيم

   تمام کابل ویراني سبب وني الدگلب
  سبب و شدن شصت وھفت ھزار مرد وزن کشته
   انسان گشت ازلوني مکي ی آوارگ

   خواھمیوارگان معذرت مآ کشته شدگان و
  ختي ریماشک تمساح  که مسعود دردوزخ دمي خواب دمن
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  از خانواده پھلون احمد جان و :گفتيم
  ن احمد جان که ا خان پدرپھلوقي محمد صدريًا مد آقاجان وخصوصشبرادر
   در آن خانه نان ونمک دادند ومرا
  و من د شھرت من شدنسبب

  آن نمکدان شکسته پھلوان را کشتم معذرت می خواھم 
  ختي ریماشک تمساح  که مسعود دردوزخ دمي خواب دمن
   که در حقۀسيمرا بخاطر دس : گفتيم

   ی کلکانديمج رواني ھا پيی شعله 
   کرده ام ویباعث، وطاھر بدخش

   را ترور کرده ام از ھا آنصدھانفر
   خواھمی معذرت می ھاخانواده

  ختي ریماشک تمساح  که مسعود دردوزخ دمي خواب دمن
  خاطر فرار نامردانه خودازه من ب : گفتيم

   دری طالب ازکابل وشمالدست
   ھندوکش وبه ی غارھا
  خاطر ظلم ه  تخاربني خواجه بھاوالدیداره عالق

   وم طالبان ھمفکرانۀ رحمانیب
   خود از ی ھای نامردبخاطر
   که خواھمي معذرت می کابل وشمالمردم
   داده اميحقرار ترج را برفرار
  ختي ریماشک تمساح  که مسعود دردوزخ دمي خواب دمن
   خود ووحشيانۀ یخاطر جنگ ھاه من از ملت افغانستان ب :گفتيم

   ائتالف وبا وی  مرتبهني که چندني الدگلب
   مرا خواھمي شده ام معذرت می غده سرطانني نجات اسبب
   خوش باور افغانستان ببخشند ملت
  ختي ریماشک تمساح  که مسعود دردوزخ دمي خواب دمن
   در جنگ طالب وملک در کهيئاز انسان ھا : گفتيم

   کشته شده وفيمزارشر
   من بودم ازھاي آن فتنه گرسبب

   فيارشر مزاني قربانخانواده
   خواھم مرا ببخشندی ممعذرت

  ختي ری ماشک تمساح  که مسعود دردوزخدمي خواب دمن
ا : گفتيم ستان بخاطر جنگ ھ ه یاز ملت افغان درت طلبان ا دق تالف ب دگري وائ د ق ق، ر،ي دلقکان مانن تم ، محق  دوس
 فساد من هيقتل عام شدند وما ویراني وی که سبب آورگی دلقکان جنگرهي وغافي ،سني ملک ، گلب الد،ی اگبر،یليخل

   مرا ببخشندخواھميبودم معذرت م
  ختي ری ماشک تمساح  که مسعود دردوزخدمي خواب دمن
ا  ،يی ،پاکستان ،دول اروپا کاياز دولت روس ،امر : گفتيم ا ھزار راني و اسيب مرتجع ،انگل عریدولت ھ ه ب  ک

ارلتان ه ام وبی وجاسوسیش ول گرفت ا پ ود واقه  از آنھ ام خ رمان ارج س ود در خ ذارهيارب خ ذرت ی گ رده ام مع  ک
  خواھميم
  ختي ریماشک تمساح  که مسعود دردوزخ دمي خواب دمن
ه داراانتي خر ملت افغانستان بخاطاز ی ب اي رد پنجشی ملی ھ ان زم د ک  جگدلک والجورد بدخشان اقوتي  ،ري مانن

  ھمخوايگان خود معذرت وبخشش م توسط گماشتیخيوفروش آثار تار
  ختي ریماشک تمساح  که مسعود دردوزخ دميواب د خمن
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رگري کاران وجاسوسان ماند عبدهللا عضام ودتيبخاطر ارتباط خود با جنا: گفتيم  ني دارودسته بن الدن که بزرگ ت
  خواھميدرد سر به ملت افغانستان شده اند معذرت وبخشش م

  ختي ریماشک تمساح  که مسعود دردوزخ دمي خواب دمن
ا ل  که شاگردان ناخلفخواھميت افغانستان وجھان معذرت ماز مل: گفتيم ه فھگ ومزدور وجاسوس مثل مارش  م،يرب

  یاسي رقاصه سیشاد  ، داکترعبدهللایتاقپ یقانون
م در م ه ھ ول من ک ار مخي که درد سر به ملت افغانستان وجھان شده اند واز فورم م در نعل ک زن وھ دي گی ب  از رن

دی میاري مرا آبنانهي خااتي نظری ھاشهي رآنھا خواھمي مجھان وملت افغانستان معذرت د  مگر کنن  سرگذشت من پن
  رندي گینم

  داردادمه


