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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 عثمان ھستیدموسيس

١۵.٠٩.٠٩  

  

  
  

  بالي سه دال شده چون بتيسا

   بودوگشته امروزشغالروباه

   فرداشودي چه می دانیگرنم

  الي ی که اسپ باي دم یخرب

   

   سه دالتي ساايجرمن  جرمن تي توجه ساقابل
امي افغان جرمن جرمن پتيدرسا  اران آن سایغ ه سبک کفت ه ب دم ک ه ای متي را خوان د ک انني مانن تاد ی خاق ا، اس  ھ

 جرمن تي ساسندگاني افغانستان آزاد امروز راکه بر ما ونوتي جرمن جرمن وساتي سای وفخرقلمیروزيوھمکار د

و بوئی از شرافت برده بودند ،  ده اند که اگر اندکی وجدان می داشتندرا مرتکب ش ی حماقت، داردیجرمن  حق استاد

  .به چنانکه بار آنرا اسالف واخالف آنھا نيز برده نمی تونست

ا انجن، شناسندی میھمه قلم بدستان افغانرا  ی هللا معروفلينرخليانجدپلوم محترم   ه نتنھ  شاعرتوانا، ب،يراست،ادي ک

  .واز ھمه باالتر انسان مھذب و وطندوستی نيز می باشد تعصب ی محقق ب،ره دست ي چسندهينو
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تاد خني عقده با دست قلم ی شد که روی معلوم مني جرمن جرمن چنان افغتي از نوشته  مغرضانه سا  "یمعروف" اس

د ه ان ه ،را گرفت تم ک ه  خواس ر آنچ ه ھ نام وفحش ک ریکي دش ده ت  است برسروصورت اني گوو ابزارھجنيُ از برن

وھیھا نوشته " آزاد آفغانستان-افغانستان آزاد " پورتال که افسوس ی ولميآتش قلم بکشابا  سندهيمنحوس نو  زي آمني ت

درا خواستم آنچه لذا .  رساندیافغان جرمن جرمن بنشر نمخالف را  را ه که مطلوب من است کوتاه که حوصله خوانن

اثاني واشاره بحيشکل تلمه ب رمن جرمن باشد جتي به فحشستان سای وھم پاسخردينگ ه ت نم ک نام شتري برآني ک  از دش

  . کندتي ادبان کفای که به ھفتاد پشت باورمي بیوفحش است ومثال

ا وع فني ایاز نمونه ھ نام اشارت آمح ن انی شعرابوالعالء گنجوزيش ودش ه در حق خاق  شاگرد ی شروانی است ک

  .خودش سروده

اظ رکنيا: ورا دشنام آشکار گفت ایرواني شی چون خاقان ه من مکي الف رد، حاال ک تاد خود استعمال ک ه اس  ی را ب

  . طلبمی عذر می از روان پاک استاد سخن گنجوسمينو

د خواه جاحظ وقت« و» ملحد « و » سگ گنجه « خطاب کرده بودني را چنی خاک بدھنش استادگنجوی خاقان و » ب

   دندان شکن جواب فرستادتي دوبني اورا بدیابوالعالء گنجو ) طاني شیعني (»ی نجدخيش« و» ُغربچه «و» غول «

   

  اي دانکـــــي اگرچه سخن نايانـــخاق

  ايگاني بشنو راتـــــــمي نکته گوکي

   مکن که زتومه بودبه عمریھجوکس

  ايدانـــــُدربودوتونـــــ ترا پدــــياـــش

  

  

  

  

  

  

  

 


