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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 ھستی موسديس

  ٢٠١١ اکتوبر ٢۴

  

  ندي بیکنجاره خواب م گاوکور  مانندیکرز
  

 هي ازاھل قریدفر.  کردی می خط کشني زمیرو و دست داشته  بی نشسته بود چوبکئی در لب جوهي قرکي ملک 

  . کشدی نقشه می با چوبکني زمیحالت چرت زدن رو بهملک  که دي د. گذشت به ارباب ده سالم دادیم

  :گفت  ملک بوديۀ که ازقرمرد

  : گفتاو دي خوری به نظر مناراحت ی ارباب صاحب کم

 با اي کنم ی ھمدردتاسي سیرو که بادشمن خوداز  فکرھستمني من درا، پدراندرمن ھمراه دشمن من جنگ کردهی بل

  . خودۀشوھرنن

  :مردگفت

  : گفتارباب، دي کنی ملک صاحب شما چه فکرم

  اسالم او صاحب گشتزارمادرمنۀبه گفت  کندیاگرامروزازمن ناراحت شود فردا مجبوراست که با من آشت  پدراندرم

  .ده بتوانم دابي فرندهي اورادرآ تا دشمن ازمن خوش شودديکنم شا  دشمن رایطرفدار اگر است و

  :مردگفت

  :ديپرسه  ملک تعجب کرد.یستي نمن گرملکي که تودمي گوی روم ومی من امروز به حکومت م

  :گفتمرد  ؟ی کنی وازمن سلب اعتماد می روی چه که به حکومت میعني 

حرام باشد  نمک  شاه زاده است وفرق دوست ودشمن خودنکرده باشدمردشي که فرق کرده نتواند گاوسرگاومیملک 

  . خوردی مهيدرداھل قره  وابن الوقت باشد چه بني خودخاۀودربرابرشوھرنن

  

   ١٣٩٠ ]عقرب[ آبان٠١ -  ٢٠١١ اکتبر٢٣-  گرينويچ ٠۶:٢٧:   روز شدهبه(

   بودميخود خواھ' برادران' به پاکستان حمله کرد، در کنارکايمرااگر : یکرز

 و پاکستان، کشورش از کايمرا اني در صورت آغاز جنگ ماست که  افغانستان گفتهی جمھورسي رئ،ی کرزحامد

  . خواھد کردتيپاکستان حما
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 شام  ازآن،یئکه بخشھا  پاکستان ابراز کردی خصوصونيزي تلوکيگو با و  اظھارات را درگفتني ایکرز یآقا

  )پخش شد) مھر / زانيم٣٠(روزشنبه 

  است کهني ملت افغانستان درای بدبخت،غ دچارشده به خلل دماچارهي شود بی ممعلوم که ی طوری اظھارات کرزاز

کم طالع است که   دربدن سالم است ملت افغانستانمي عقل سل. دچارھستندی ھم به امراض خطرناکی کرزنيمعاون

  .ه است خرلنگ سرقافله بودی درحکومت دارشيھم


