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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire طنز

 
	مارک توين افغانھستی سيدموسی عثمان 

  ٢٠١٢اگست٠٢
  

  به راديوی بی بی سیطنزی  ۀ سرکشادۀنام
  

  خداداردکه بری ـــصبه سان نديدم صبری 

  ا داردشده  آواز او گنگ و نه  فرياد و صد

  وطن درفقرو بيماری نه نان ونی  دوا دارد

  ی که صبردارد، نه اميد شفا داردازآن خدائ

  شاعربيترازو

  
رياليست روس داشت وھنوزھم عقب نشينی نکرده اين عکس پسوسيال امعليه  که ه ایخاطرعقده بی  بی سی ب

 جنسی ازکودکان ۀرزه باسوء استفادرای مباب( تحت اين عنوان را استرجنرال عبدالرشيد خانم دوستم !!محترم

  )درافغانستان چه بايدکرد؟

 

که سالھا درغرب ونارت امريکا زندگی کرده ام ھنوزھم مرغ من يک لنگ دارد نمی خواھم که کس  من باوجودی

  .بگويدخال درپيشانی يا سرابروداری اين عکس راکه ديدم به دفتربی بی سی نوشتم به وطنداران ما

رشيد خان دوستم است ولی اين عکس به روزھای اول حکومت ببرک کارمل ازجنرال لال عبداگرچه عکس ازجنر

  .بر می گرددعبدالرشيد خان دوستم 

ی که ئصنف شش خارج شدتوسط حبيب هللا دا بداخالقی ازرکه شما می دانيدجنرال دوستم ازمکتب به اث طوری

ی ئاستادحبيب هللا خان دا  نفت وگازشبرغان مقررشدۀسسؤدرم مديربرمه کاری بود بعدھا و زمانی معلم دوستم بود
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 !ش شادانجان به جان آفرين تسليم نمودرومن ھم در آن زندگانی می نماينو به اثرسرطان مغزدرشھرگولف آنتريوکه 

ن ا واليت پروۀجنرال دوستم باراول درزمان حکومت ببرک کارمل توسط خان آقای پسرباشی اميرجان ازتتمدر

به اثرابتکارولياقتی که  درخاد جذب شداول از جمله ھشتکی ھايعنی خوردظابط بودبود، زارشريف س خادميرئکھ

 گوھری ، ،ھاشم پيکار  مرکزی وبه کمک عالم رزم ،ۀتيمک دھنشين عضوکم چوروچپاول داشت بۀک،درآدم کشی

الھا دردولت حزب  جنرال دوستم س،مورتاج محمد ازترکان بايان خواھرزاده خليل بايانیأپسرمه خرصعارف 

  بعدھاچپ وراست مليت ازبک وترک تباروطن مااوراالخ الخ کردند  شدتدموکراتيک حماي

ارشد (مثليکه از دنکشوسيلۀ فريب می صد می  شعبده بازھا  مانند ھايشانکه ازجيب" سيا" و"کاجی بی"

يک چوته (يس آی اسی آی ئگل ر حميدۀاز دوستم بيخبرازخودبه گفت  ساختندتهاحمدشاه مسعود قھرمان چو)الخاينين

   جنايتکاران مجاھدوصل کردندۀدرحلق اورا بعد و برپشت ميزسياست آوردند) چنگيز

تن پسرکوچک  در فکرنمی کنم که مثل آن روز حاال که عبدالرشيدخان دوستم حرف کمترازاباما وپوتين نمی زند

  به رقص مجلس باده خوری خودبکشاند واورا دلباس دخترانه کن

شوقه ھای فراوان وبچه ھای عروس ازبکستان وترکيه باز شده م غرب ، ممالک عربی ،  پای اين جنرال درحاال

گرچه می گويند کسی که به رذالت ندارد درافغانستان   خوش صورت درخدمت اوقراردارد ضرورت به اين کارھا

  عادت داشته باشد خواھرومادرھم ندارد

 و درپيداکردن خوب رويان يدطوال داردکه  پدرام .پدرام داردلطيف آقای  مثل یودوستم درافغانستان ھم دوستان

  دوست خانم فرشته حضرتی می باشد

مرغابی راآب تا  !خاطر زدن شخصيت آن کاربگيريده رشيدخان دوستم امروزبلنبايدازعکس ديروزاسترجنرال عبدا

ش ديده از گوساله مردن نه خود مردن رازياد  گاو اواين عکس بشرمانيدا ب که اورا زانواست اگرشماخواسته باشيد

  ش نه پيروان می ترسد

که را مثل مسعودھا گلب الدين ھا دوستم ھا عبدهللا عبدهللا ھا کرزی ھاوغيره  )ارشد الخاينين ھا( شمابوديد

  .مجسمه سازان اصلی جنايتکاران شماھستيدداده ايد، حيثيت پلنگ کاغذی را امروز درحقيقت پشک بودند

 رابايک عکس سی وچندسال قبل جنرال افغان زيرا نکرديد که کاردرست باوجودی گل روی شمابخاطر

  :الھای زيررامطرح کرديدؤوھم اين س ديدنپسرکوچک زنانه پوش درسايت خودبه نشر رسا

 برای مبارزه با اين معضل ويرانگر اجتماعی چه بايد کرد؟

 را بگيرند؟ ن شانخانواده ھا چگونه می توانند جلو قربانی شدن کودکا

   افغانستان وجود دارد؟ۀآيا در اين زمينه آگاھی الزم در جامع

 و رسانه ھا چه نقشی می توانند در رساندن آگاھی الزم به کودکان داشته باشند؟ مکاتب

 
  الھای فوقؤجواب س

 افراد درلباس مجاھد ازدست نشانده ھای باداران راديوی شمامی باشندکه کرزی در ادارۀ  سر شما، ازدولت اول ــ

د پرست ، شورای نظاروجمعيت ومحقق ، خليلی، شاه پرست وداو پيرگيالنی ، حضرت مجددی، حکمتيار ،

اسالمی ربانی ، طالب وحزب دموکراتيک خلق جاگرفته اندواين جنايت ھاتوسط خودشان وقومندانان شان صورت 

  .لندپايه شونديد مانع رذالت اين افرادبئمی گيردبه باداران غربی خودبگو
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خانواده ھای مظلوم وبی دفاع درحال   درا نگيردشکه جلواين ھمکاران جنايتکار دوم ــ دولت کابل وقتی

ھمسايه ھای بی وجدان افغانستان ، غرب  فقروناتوانی جلواين جنايتکاران راکه ازطرف دولت ھای عرب مرتجع ،

گونه از اعضای خانوادۀ شان دفاع کنند، ھمين جاست که چبادست خالی  وسوسيال امپرياليزم روس حمايت می شوند

  صبری خدا داردعجب : گوئيم

وبيشترازسه دھه درآتش فقر وبی سوادی می سوزدغرب وسوسيال امپرياليست روس  سوم ـــ ملتی که نان ندارد

خودرا کرزی سگ زنجيری   آگاھی به وجودنيايدۀخواھند که زمين گاه شود وھنوزمیآنگذاشته که اين ملت 

نمايد، باز خاطرآزادی وآگاھی درازمی شودقيچی ه که برا زبا نی ،  باقيچی سانسورتاوظيفه داده  وزيرفرھنگ را

  .ھم عجب صبری خدا دارد

وردک باشد وھم فاروق نام ه که وزير معارف آن مملکت يک فاشيست اخوانی بی وجدان بای چھارم ــ درجامعه 

داين ن حتا طنزنتواندزبان درازکندھيچ نقشی رارسانه ھا بازی کرده نمی توانریيزبا ن وآزادی تصو آزادی قلم ،

که اين نمک پاشی ھم درحقيقت درحق ملت مايک  الھا به مانند نمک است که برزخم ملت ماپاشيده می شودؤس

  جنايت است

ھای شيری حيوان نوک انگشت کمی لوله  با بدوشندرا که شيربزوياشيرديگرحيوانات  الخ الخ قبل ازاين: نوت 

  مالش می دھندتاآماده به دادن شيرشود )الخ(را

 چوته چنگيز به زبان اردوچنگيزکوچک

 

 

 


