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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 افغاننيمارک توا سيد موسی عثمان ھستی

٢۶.٠۶.٠٩  
  

  یاندوه آزاد
  

  :ی انترنتی ھاتيدگان تمام سانگردانبه 
نمیسال مخاطر آرامش وجدان خود اره  مخالف بري خودرا به مخالف وغی نوشته ھا، کنمی نوشته موقتی شر یکس.  ک  ن

ددارم  ونشرات اي کند نه من حق گله  واعتراض راسر مدی نمايو  کند یم شرات وم ه من بگوايو نه  ن ه ب  دي حق دارد ک
  .کودن ومزدور است،  احمق ،مه من باشم وچه جانب مقابلچدارد   نوع آرزوراني ارکس  ھ.سي ما بنوليکه مطابق م

 دورھم جمع شده ی چند مزدور. وجود نداردی وجود دارد آنجا آزادیسي ھر جا که پال،رمي پذی را نمیسي نوع پالچي من ھ
ا.  گذاشته اندیسيخاطر شھرت خود ساخته  اند ونام آن را پاله  بیزيچ تدار برا میاگر نوشته ھ شر ه  اخوان وچپ دس ن

ارا من مثلی ھاتيسا.دي گوی خودرا چپ مھنوزو  از شعله جدا شده باشد اي  ه اینرساند که شعل ه آنھ رچم ک هي خلق وپ  ک
نم نوشته ھای مادي  "چپ چنته"بنام ، مي گوی جرمن جرمن متي را سانيافغان جرمن آنال شر می ک ه ن  . دن رسانی مراب

شر مه  گرفته اند بنينيجان خاه  سنگر بکهيئ ھاتي ساگري بزودتينشر نرسانند ساه اگرآنھا ب انند مین شر  رس ن مقصد ن
ه چي چراکه من ھدي آی نمیسي من در پالی حرفھاني خودرا دارم اینوشته ھا رار کي وقت ب دارم  واگر ق رار ن  حالت ق

  . خورم یدرد ملت ووطن نمه  شوم بیدآب استاده گنده من مانرميبگ
  ی افغاننيمارک تواسيد موسی عثمان ھستی                                                     
  
  

  ندي گوی مدي مجقي خود ترا رفانتيخکردن  پنھان خاطره بھستند کسانيکه 
  

  یاندوه آزاد 
  

  دميشب خواب د
  !ی چه خواب

   لرزه بر اندامم
   از شکوه تو افتاد

   کردم که ی باور نم
  يی درخواب من آیروز

   وآن خواب، خواب وحشتناک باشد
   تو بودم نهی شخصقي من رف

  و تی و مبارزاتی حزبقي رف
   را بهمي که حرف نسی بودی تو کس

  ی گفتی  فاروق نم
  ی چه شد که امروز شکوه ھا سر داد

  ی کنی مء سرسپرده ھارا افشا
  ؟ی شده اوانهي مگر د
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   نشده اموانهي نه نه نه د
  ؟ی کمدل شده ا

   نه کمدل نشده ام
   شده است؟انتي مگر به تو خ

   شده استانتي خی آر
  ؟ی از دست چه کس

   کهی از ھمان
   در سنگر با من بود

   چه کرد؟
   آه آه آه 
  یمگر کور

  دي مجی راستی راست
   از عقب خنجر زد؟ی ترا چه کس

   ھمان که درسنگر با من بود
  دي آیباورم نم!  عجب

   ؟ی کور است
   را؟مي زخم ھایني بی نم
   کنمی باور نمی ولنمي بی منم،ي بی م

  ست؟ ترا از عقب خنجر زد ه ای چه کس
  مي فاروق، نس

  !عجب!  عجب
   مينس فاروق و ی بل

  خنجر چه شد؟ 
  خنجر نزد قاتلم است

   ؟ ی چه کسشي پ
   قاتلمشيپ

   کدام قاتل؟
  بي نج

  ب؟ي کدام نج
  بي داکتر نجب،ي داکتر نج

   نام قاتل راري نگ
  ري نگري نگري نگ
  !ايخدا! اي خدا

   شدم داري خوب شد ب
   شدمداريخوب شد ب

   شدمیره ترق  م ورنه ورنه زھ
   خوابم راري تعب

  که بودم دهي از  زبان ھردو شن
    بودندارانتي با قاتل تو و 

   از دشمنت که مسعود بود
   سالح گرفته اند
   تا ملتت را بکشد
   نداردی خواب من تازگ

   ستي الھام نست،ي ناي رو
   استتيواقع

   ام دهي از زبان ھمسنگرانت شن
  یمکار و ھیکه با قاتل تو دست دوست

   داده اندیماني و سند اظھار پش
   با تونھاي در لحد بخواب که ا

   نبودنددق  صا
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  ی شددي ھمانطور که شھ
  ستي نی و از قبرت اثر

  ستي نی ازحزب تو ھم اثر
  رنديگيخاطر شھرت خود مه  نامت را ب
   تو ھمرواني ورنه پ

   مثل تومرده اند
  ستي نی ھمان طور که از قبرت اثر

  ستي نیم اثر از حزب تو ھ
   بخواب آرام 

  . استی اندوه آزادگرتيکه  نام د


