
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire طنز

  
   مونشن–خالق داد پغمانی 

٠١/١٢/١٠  
  

  التماس عاجزانه
  
  

ر  ان براب ه ج دگان ب ال و خوانن ت عزيزپورت اران نھاي د و آنھمک ه صحت من د است ھم ت، امي ديم اس الم تق  را س

  .ده و خالف اين تن نحيف و عقل ضعيف که از ھر دو در عذابم، روز گار خوشی را سپری نمائيدتندرست بو

دتی ھيچ يک تان ھرچند شيطان می گفت با تمام شما قھر نموده و ديگر الم تا کام با  ن م ام اي را در تم  حرفی نزنم زي

ا که چيزی برايتان نفرستادم ھيچ کسی به اين فکر نيفتاد يک بار ھم که شد ی ب رد، مگر وقت ه از داد خالق احوالی بگي

ا  ودن و ي ه کسی از ب ی ک ر از آن خود فکر کردم و به گفته قدما کالھم را قاضی ساختم ديدم ای دل غافل، تو بيچاره ت

ا شما . نبودنت غمی به دل راه دھد که جای خودش حتا متوجه آن ھم شود وز ب ر دل ھن د از زي ه ھر چن ود ک ين ب ھم

مآشتی نکرده ا ذکر دھ ۀ خود را ت سم و ضمن آن گل زی بنوي شان داده چي ل در ظاھر خود را آشتی ن ايد . م، حد اق ش

ار آواز" منتظر الموت" بھتر باشد من ھم به رسم بيشتر از گله تاد  ھا وصيت خود را نيز بيان داشته در کن رای اس گي

ازنين . نيز بدھمفرمايش چند آھنگ از بيلتون، زمان شوقی و تنی چند ديگر را " سرآھنگ" چه اگر قرار باشد جسد ن

من با دھل و سرنا به طرف کوره خشت پزی برده شود چه بھتر که امکان پای کوبی ھم در عرض راه وجود داشته 

  .باشد

  :و اما سخنی چند با ويراستار بخش مسايل ايدئو لوژيک پورتال

ان راه داده و سبک و شما را نمی دانم که وقتی مطلبی را مطالعه می نمائيد چگونه آن ه ذھن ت دسرا ب  نگين می نمائي

ه دارم  دکی ک ائی ان  –زيرا به يقين ھرکس از خود راه و روش خاص خود را دارد و اما خودم با دماغ کوچک و توان

ه مطلبی -"بزرگنمائی موقوف:" مطمئنم حين خواندن اين قسمت دوست عزيزم آقای موسوی خواھد گفت رای آن ک  ب

ا درست حالجرا  سته و ب ار چشمم را ب ار ب ی نموده و به حافظه بسپارم، متناسب با جديت و درجۀ دشواری مطلب، ب

  .آوردن آن مطلب در جلو چشمانم تقريباً آنرا به مانند يک قطعه عکس، فلم برداری نموده به حافظه می سپارم

ۀ" برھمين مبناء وقتی امروز تبصره پورتال را در ذيل مطلب  ه گرب از کردغره مشو ک د نم ه "  عاب دم؛ دو نکت خوان

  :بيشتر توجھم را به خود جلب نمود که اينک شما را نيز در کيف با خود شريک می سازم

ود وظبی ب ا در مسجد اب اط دخول ملکۀ برتاني ه ارتب سايل فقھی ب ن .نکتۀ اول طرح م ه شما دزد را سر  اي درست ک

د  ه را نباي د، مگر يک نکت سته اي ارات را از پشت ب ر ام افر دست امي ا طرح نجاست عرق ک ر آورده و ب بزنگاه گي
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ای  ی پ ا، وقت اک نگھداشتن آنھ ال پ ساجد و احساس مسؤوليت در قب فراموش نمائيد که نزد مسلمانان با تمام اھميت م

ه مقايسه با کعبۀ مسلمانان در ميان با شد ھيچ مسجدی با آن محل قابل مقايسه نيست و وقتی پادشاه عربستان سعودی ک

ه " کاليبر"در مقايسه به امير امارات از  ديگريست به خود حق دھد تا امريکائی ھا را به حيث مجاور و پرده دار خان

ا  ر ب ت دارد و از آن گذشته حاکميت شراک" اليزابت جان"کعبه مقرر نمايد، نبايد به آن شيخ بيچاره که مليارد ھا دال

ل  ردم کاب ه م ه گفت فعلی خود را مرھون الطاف بيکران وی می باشد به اصطالح ھمزبانان ايرانی ما خرده گرفته و ب

  .- از ادب چنين گفتم ورنه ضرب المثل ھای مشابه ديگر نيز بلدم-"در خمير موی پاليد"

 گيرد، صرف يک کافر و دشمن دين اسالم را در مسجد راه داده،  تا مورد انتقاد قرارآخر آن بيچاره که کاری نکرده

رد در عوض . حاال فرشھا نجس شده ، به درک، می شود آنھا را شست ويا با پول تيل و خون مردم ھمه را عوض ک

ا  د ب ا بتوان ردا ھ ه آامروز بوتش را از پايش کشيد شايد ف ليمان گون ه ساختن صحن مسجد س ی معاف–بگين ی ادب  - ب

  :انطوريکه شاعر گفته دامنش را نيز باال نمايدھم

  

  رو چو بلقيس       کآب گمان کرد آبگينۀ ميدانسدامن خود برکشيد 

  

نوشتم که برای درک بھتر موضوع عادت کرده ام تا يک . نکتۀ دوم گناھيست که ويراستار پورتال مرتکب شده است

ادر زاد" وقتی حالت. گيردمسأله را در نزد خود مجسم نمايم تا خوب در ذھنم جای  م در حالت " لخت م ملکه را آنھ

رايم دست داد د شده حالت تھوع ب الم ب ه ح دا و رسول ک التماس . سجده نزد خود مجسم ساختم، دروغ گوی دشمن خ

د  تفاده نماي اتی اس ين کلم م از چن از ھ د ب عاجزانه ای که از ويراستار عزيز پورتال دارم آن است که ھرگاه می خواھ

دلطف شتر نماي ورد نظر دقت بي رد م ورد انتخاب ف ان .  نموده در م ا چن ار ب د ھرب ه باي م ک رده اي اه ک ا چه گن آخر م

وز متوجه موضوع -؛ مگر در دنيا بھتر از آن قحط است؟ريزيمب دل و رودۀ خود را بيرون تشبيھاتی ا ھن ه ت  آنانی ک

درا در ھمان حالت مو" اليزابت جان" نشده اند می توانند خود  زد شان مجسم نماين د . رد نظر، ن ان دارم فقط ب اطمين

  .-سليقه ھا به استفراغ نمی افتند

  

  

 


