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 سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢٢

  

  ھمت شکاری وبی خيالی دربرابرپاپی گکھا
 

 ریـــبـانــرمـرده از روس فــه بـآن ک

 گردن جای زریه وق مسی دارد بـط

 زنگ خورموريانیمس  کی طالگردد

 صد اگر صيقل دھی اورا درزر گری

 شاعربی وزن وبی ترازو

  

  :، بايئ بنويسمازملت خود پنھان نمی کنمرا ھم من که عادت دارم بدون شوخی وطنزنوشته کمتر کنم وھيچ چيز

 بدين سو مدت ھااز ده چندين سايت بدون آدرس که نوگردان عارزرنگارسايت پندارت با نام مسه ایدن بابک گردان

ھبری حزب دموکراتيک رکثافت و  که گند ء ثريابھا"رھادرباد"که من کتاب  بعدازاين، يسدزيرنام زرنگارمی نو

و تجزيه  ببرک ۀ حزب دموکراتيک خلق دارودست،گرفتم بيرون داده رابه نقدرا خلق مخصوصاً از بخش پرچم 

من به دھن سگی که  پيش کردند يرپنجشيری رادستگ. گری من دلخورشدندءازافشا» تاجيک بر از ديگران«طلبان 

ين است که ازسايت پنداربه من ئ پاۀ نوشتآنکاس عزدم ان" افغانستانآزاد–آزادافغانستان " زين.پورتال جفيدازطريق 

 :ايميل شده

 داندکه شماموقعی می خوب می و او با دختر تان ارتباط دارد .يرسد ازاحترام که بگذريم زور شمابه زرنگار نم(

 دستگير پنجشيری خود را تير ۀبه بھان کشد و بيمارستان روانی می فرستد نويسيد که زن تان شمارا از خانه می

  ..شما به حزب و کارمل دشنام داده ايد .نکنيد زن طايفه مائويست تارا خر بيگايد

 )زرنگار

 ۀمتي غيرازبيروی سياسی وک طنزمی آورم که پاپی گگان حزب دموکراتيک خلق بدانند منۀحاال شوخی رادرافسان

 من ندديگران کاری ندارم واين اشخاص وافرادکوچک بيچاره ودنباله روقابل ترحم اه مرکزی وشورای انقالبی ب

خم ھائی  چنين پاپی یرنمی دھم وبه جفيدنھايکارھای بزرگی راکه آغازکرده ام مسيرآن رابا جفيدن پاپی ھا تغي
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ين پاپی اروزانه مثل . فکروقلم خودراپراگنده نمی سازم ونمی آورمھم ين ئابرونمی کنم ودرسطح پاپی ھاخودراپا

، در تمام اين سالھا تجربه به من  من می جفندۀاپاپی گک سر من وخانوادھ صد، درفيس بوک ھا،گکھا درسايت ھا

 نام ديگری دشنام آنھا که به زن و دختر مردم زير نام مائوئيست و يا ھر. ثابت کرده، جفيدن سگ از ناتوانی آن است

، تا عقدۀ شان از بين رفته حواله می دارند، بھتر است اول زن و دختر خود را از زير پای ديگران بيرون بياورند

  .کسی را دشنام ندھند

احترام می گذاشتند   يک تعدادمردم دريک قريه مانندپيروان ببرک کارمل درلباس پيشواارقطبيی خرسی 

 ايمانی ووجدانی ۀوظيف صفت پيشواپرستش می کننده  قريه خرس قطبی رابمردھوشياری ديدکه کودن ھای

شکارکند ومردم را تصميم گرفت که خرس در نتيجه د نشان بدھد که ازنادانی بخطارفته ا اين مردم نتا بهخوددانست 

ھد پاپی ھدف تيرخود قرارمی دچی وقتيکه مردم قريه آگاه شدندکه خرس قطبی راشکار ده راازجھالت نجات بدھد

  .گک ھای قريه راجمع کردندکه سدعزم شکاری شوند

پاپی گک ھاھم .بی راچنان محکم زدکه نقش برخاک شدطوخرس ق طرف پاپی ھا نديده ب اً عشکاری بی خيال قط

 پاپی گک ھانيستم سرانجام پا پی ۀمن شکاری ھستم که به سوي.خوان ھای مردارشدندتدوباره مصروف چوشيدن اس

 شکاری ۀازجفيدن وگرفتن پاچده کثافت زده ش و خوانھا مردارتی شوند که مصروف چوشيدن اسگک ھا مجبور م

 .صرف نظرکنند

 


