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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

  ٢٠١١ جون ٣٠

  

  نيزه چه يک نيزه چه صد آب که ازسرپريد
  

 پورتالمندان ه القوعدايمی دگان ن خوانۀ ماما بيغون که از جمل، از ماما بيغون برده بودمیمن در طنز قبلی نام

 "تاغه بيغون"ولی کمی عصبی بود که چرا جای ،  را خوانده بودام است نوشته " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

 وھر کس حق دارد که در يک حزب وسازمان برود کرده بودی نوشته "ماما" سرنام من يعنی  - دری–  تاجکیۀکلم

 من استاد پولتخنيک بودم نه ، قلم داد کردی"ب دموکراتيک خلقحز" خود مرا عضو ۀچه ضرورت بود که درنوشت

  .شاروال ومعاون شاروالی کابل

  ! عزيز"تاغه بيغون"

 معاون شاروالی کابل "حزب دموکراتيک" استاد برنا استاد پولتخنيک در زمان ،دقت بخوانيده شما اگر نوشته را ب

 نگرفته ام تنھا "برنا"جای محترم ه  المان دارد من شما را ب سايت طنزی در ھمبورک"کاکا تيغون"نام ه ب بود وفعالً 

   . يکی است"کاکا تيغون"گفته ام که وزن نام شما با وزن نام 

ماند ب ناگفته ، ھر چند نبايدخواھم  استفاده کرده ام معذرت می"ماما" در مقابل نام شما ازحرف "تاغه"جای به اينکه 

 اگر حرف مرا قبول . ترکی است، بلکه ھزارگی نيستۀ کلم از آن گذشتهو ھم معنی ماما را می دھد "تاغه"که 

 وقتيکه ؟ويا ازآقای خليلی معاون کرزی بپرسيد که تاغه ترکی است يا ھزارگی! نداريد ازجنرال صاحب دوستم

  .در خمير پاليدن نباشد موھدف گفته شما تاجکی باشد اگر ه ھزارگی نباشد چه فرق می کند که ب

 راستی سايت ".پرخانه جعفرخان"نام ه  دوستی داشتم سايتی ساخت ب: می اندازدديگریياد روزه اين انتقاد شما مرا ب

که طنزھا به قمار زياد  دست وتوانا بود واست عوضیه ده سايت ھم مرد قلم بنبسيار مقبول از نگاه طنزبود وگردان

 می کرد آن قدر مھارت داشت که شما فکر می گرديدارتباط می داشت بعضی وقت ھا سر چرسی ھا طنز نوشته 

   چرس حرف می زندۀو در حالت نش يک چرسی در سر ستيژ قرار دارد

 چرسی خانه "سايت آن را  ساخته چرا را" پرخانه جعفر خان"ی که سايت ئ به من گفت اين آقا ديگریدوست

  کرده درافغانستان وغرب شھرت "خانخانه جعفر "نمانده که برادران کرزی در فروش چرس ازپرنام  "کرزی

  .دارندبيشتر 
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نام ه يکه افتد فرق خشک وتر نمی کند ھمه را بئال کرده بود گفتم طنز مانند آتش است جاؤدوستی که از من سه من ب

 کرزی خيل ماند وطنز راجع به چرسی ھای "پرخانه جعفر خان"را چه فرق می کند که نام سايت  چوب می سوزاند

  .بنويسد

 کمی از حرف ھای من "تاغه بيغون " بوديد"حزب دموکراتيک خلق"اگر شما معاون شاروالی کابل نبوديد عضو  

  :گفته سر حال آمد خنده کرد

  : من گفتمبزنند، می توانند در پرخانه چرس ھم 

  . کند ھيچ چيز برايش فرق نمی آب از سر دولت کابل پريده، اکنون آب که ازسر پريد چه يک نيزه چه صدنيزه

 

  


