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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire  طنـــــز

     
  "هستی"  سيد موسی عثمان 

  ٢٠٠٩ اکتوبر ٦  کانادا ــ 
  

 تيوال دروقتی .  زنده شده ای خاطر،دم، خوان"ديگ دلده و دال"و به گفتۀ بزرگان  ني را در جرمن جرمن آنالیشعر

 ه جواد به من تلفون زدۀ حضرت قلع.، نزدم آمدند جواد بودندۀ حضرت قلعديمر که هردو نفر  دو، کردمیم کابل کار

 من عسکر عقب .دي مشکل شان را مطابق قانون رفع ساز، من استنددينفر مر  دونياچون  که ه بود،خواهش کرد و

 .ندياي من بشي به آنها اجاز دهد که پ، جواد اگر آمدندۀحضرت صاحب قلع دانيمر از نفر  که دوتمگف  دفترراۀدرواز

  : گفتهعسکر دروازه خنده کرد

  ».و ميزنندَد گفته مذهب و ري پرا گريکد يزيدهل و در  حضرت صاحب آمده اندديهردو مر« 
  

 و ري پکررايکديشما و  دشان را خواستم گفتم که حضرت صاحب به من تلفون زده که مشکل شما رفع شوی  هردو

 . زندی مسخن خود تيشخص  وسويه مطابق سیک  که هردي دانی صاحب شما مند گفت.دي دهی گفته دشنام ممذهب

  .را دشنام بدهم مذهب خود  وري که پ،مه ايبازار آموخت ها را از کوچه وگپ  نيبازار است ما ا دانش ما دانش کوچه و

ستاده ي اه اینيمقابل آئ  خواسته در و قهر باشدس سر ک،بازار دارد  کوچه ویت به حرفهاد که عای نوری آقادي شا

 ، غبار آلود باشدی کمی کابلوني شعر روانشاد شنهي شدم که اگر آئني من بفکر از ا.نديرا بهتر بب شود که صورت خود

بحق خود و نگرداند   مکدرۀني بطرف آئی روه،دي صاحب شاد گردیروان نور  که روح و،سازم ب شمن روشنتر

  .برسد

  

  

 

 "رحيم ضيائی" و چوکرۀ "بابا" ِ ...ُخ
   خم نکنم،  سر دلهبه  پيش    که ردمــک عهد

  کم نکنمشسر  دست اززده ولگد  مشت و 

 مار و گژدم  و ـــــچ  ،  بيمار مردمنيا  باشد

 خم نکنم  شان ابروشي رذالت بکنند پهر
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   شد جايم زندان قفسو آزاده  مرغ 

  سم نکنم  هر  آغشته به   خودمانلغ رــُــگ

  قلمطغيان  يۀدــــــــــــــــ را بکنم فاننيخا

  راهم نکنمـل فــــــــجعسازم، مگر  هيدوس

  ی راسترکنديتفس  باشدی من کمثل مال هر

  ضم نکنمنآقر ري به تفسی راستريغ

 باال چند خود  کنم ساغرهمردان سخت

 نم کم نکو  بيش  گفت،دلمکنم آن را که 

  جفاو جور من  سر بکنند بر  گردوستان

  بدوست به دشمن خم نکنمميتعظ سر

    نامرد "ميرـــک" و" بابا"يۀ .. خ  شده ای

 چم نکنمو  خم  پيش هر کس ینور همچو

 نشم دستان بوسه بست زند خوای کسگر

  چف و دم  نکنم و  از آنمانعش گردم 

   دانستننمک  ه زدن ، پاس سگ بوسیپا

   سرش نام آدم نکم،نمک حرام که باشد آن

  وجدانی ب کدامافتاد دست تو را یهست

 برهم نکنم  درهم ونهي باشم اگرخاناخلف

 


