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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
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 Satire طنز

  
  ی افغانني مارک توای  عثمان ھستی موسديس

٠٢.٠٨.٠٩  

  !به بزھائيکه ھوس خوردن نان چوپان را دارند
  

   را خارشت گرفتهی بازبزدميشن

   به دست خودخشت گرفتهچوپان

   رای مثنوی کدوۀقص دهيمگرنشن

  ت گرفتهـــــ کدوشخ درمشبدون

   

ا مایآق ته ش ان نوش ت هللا خ تداديو  نعم ال اش ستان آزاد " پورت ستان -افغان ا  را"آزاد افغان ه ب ی " در رابط اش ب فح

تهاپورتال  فعاليت  از آغازی چند روزاز آن زمانيکه.  آمد ادمه ي  بی  حرف دوست.خواندم" ھويت ستان آزاد گذش  فغان

ستان آزادیسي مرزخود چون پالیخاطرقلم به  من ب،بود ستمیرا نم  افغان ا آن دان ان ب ا آنزم ار، ت تم از ی ھمک  نداش

، در مورد چه  زن قلم آغاز به نشرات کردهري شک ي ورمرديشچند  افغانستان آزاد به ابتکارتي که سادمي پرسیدوست

ايم؟ از نم اب ھمکاری را ب ا ب ا آنھ تم  فکر ميکنی آيا خواھم توانست ب ا: گفت دوس ته ھ دتي ساینوش از م ه ا را خوان

ه  يده ام ک ه رس ن نتيج ه اي ا ب دن آنھ ارخوان ستان آزاد صداقت یھمک ا افغان ھامت ودل ش،  ب دي مريش ر آن خواھ ، اگ

  .ير آن برای خود دردسر نخرخصوصيات را در خود می بينی پا پيش کن در غ

زا، ھمان را آمدادمه ي دوستم بی حاال که نوشته مقبول وبا شھامت شمارا خواندم حرفھا  ن بھانه گرفته خواستم که به ب

و ان نخورميبگ ان چوپ ه ن دویبو  دي ک شق نزنیايدره دل ب  ک صدي ع ان ق ه سرنوشت قھرم ه ب وۀ ک ا ی مثن  موالن

  :دئيروز نگو آن نشده از فرط درد وغصهدچار

  رش توبهــاز بد بدت

 ه خرش توبیـازچ


