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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

 

   افغانني مارک توی عثمان ھستیدموسيس

  ٢٠١٢ اگست ٢٣

   

  شود رسوا بگذرد  ازحدھرچه
  

   دھقانۀرقلبيز دي که خوابیگاو 

   قصاب نکن بازامتحانبسپاربه

  ترازوي وبسنکيشاعرب

  

  . خواندم" افغانستانآزاد- افغانستان آزاد" نيوزپورتال  دروقت ريد را  شمایباي مقبول وزۀزنوشتي عزۀمبل 

  : گفتی میک ھراتو گوزلخانيااسماعي اهي خان سلي اسماعی روزکه دي آی مادمي

 ردندا  زن واوالدکه یوجود  با،داده  خانرسردارمحمدھاشمي به صدراعظم صاحب کبی خصلت خوبکي  خداوند

  .در تقدير او حکاکی کرده استزن حرص  قلم  رااي دنیزندگ ثروت و

 رقلبهي زیستاني صدراعظم صاحب گاوابلق س:گفته رآمديزمي ازکار، دھقان سردارمحمد ھاشم خانیروزچنانچه 

فت  صھزاران با تانيراخان س  گاوني ا: سردارھاشم خان گفت.ميبه قصاب بفروش که اورا  اگراجازه باشدخوابد یم

 خشت گرم ابا آن ریشانه ھا قبل ازقلبه کردن و يانه مگر  خوابدی مرقلبهي زکه دي امتحان کنبازھم ديبه من بخش

  . کوفت نکرده باشدکه ديکن روتوک

 حاکم صاحب چراخنده که دي سردارھاشم خان پرس،گرفت خنده را او بود  ھمان جاستاني حاکم متقاعد سیتصادف

  : گفت؟یکرد

که اند  ستانيسبدل  مداران استيس مانندآنھا  دانم ی مستاني سیگاوھا من درقسمتکه  یزيچ ! صدراعظم صاحب

  .ستيش کارآسان نگرپھلوکردنيد به دي پھلو خوابکيدر بار کيوقتی 

 یشوراۀ که توازجمل کردندنوشته   ھاتي درسایستانيعظم  س ا راجع بهسندگانيقدرنو  ھرکه ديديد زشماي عزۀ لمب

 از سنگ صدا  شدتوکشته یبه امضات وطن پرس  وفي وھزاران انسان شری خلق بودکي دموکرات حزبیانقالب

  .خواھد ی ملي زورحضرت فپھلوساحتنی گري به دپھلو کي راازستاني کنم که گاوسی فکرم!نه یستانيازس برآمد

دگان نشما خوان  رای طنزۀ نوشتني اکنم یم  کنم پشنھادی نمصيهتو  وقت به بزرگان خودچي ھزمني عزۀلمب
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  :؛ و آنھم اين کهبزرگان قلمه بصيه  تونه ، نگريسته پشنھادکي ثيحه  ب" آزادافغانستان-افغانستان آزاد"

افرادی از قماش سيستانی را فقط با کنجاره می توان به راه انداخت نه با منطق و استدالل؛ بکوشيد تا نخست کنجاره 

 . در غياب آنھا، نه جائی برای ماندن و نه چيزی برای گفتن پيردھندگانش را خلع سالح سازيد، خود اين گاو

 


