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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

 
 سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١٣ دسمبر ٢٢

  

 ؟؟کردند جفا که درحق قرآن وخدا، کجابود دراين روزھا خدا

  خدايامن عاصی وگنه کارم

   دارمه حالج پروان وسر ب

  وخیمال گر نداند طنزو ش

  ارمـبداند زير دم  او چو خ

   ترازویشاعربی وزن وب

  

را که صاحب  اين شخص مال واموال مال .درخانه نبود ، امابود که صاحب خانه يک مال نددقاضی آور دزدی رانزد

 .ه استبرد باخودرا نيز حديث  کتاب جلد چند قرآن شريف با جلد چندچنين ھم  خانه بود به  غارت برد و

بی دين  او  حاال بگو،بعد باشما دراين قسمت سخن می زنم  تودزدی بودۀ چون پيش، که دزدی کردییوالقاضی گفت ام

  دی؟دزدي چرارا حديث  کتب  قرآن و،خدا ناترس

 باالی سر را يکه دزدی کرديم قسم است که من به رفيق خودگفتم خدائبه ھمان قرآن ھا خداه  قاضی صاحب ب:دزد گفت

 در نتيجه . است به مھمانی رفته، گفت. کجااست، گفتم.نيست اينجا  خدا:گفت؛ مگر او نبررا  حديث ببين قرآن و خود

 دو ضرورت به پول داريم جلدو ھستيم   خداۀبند ھم ما  و صاحب خانهنه است   قرآن خداصاحب ،فکرکردم پيش خود

 حق .لک بخش است خداوندکه فته گ درمنبر  بارھا،ھمين مالی صاحب خانه وخود  دالرمی شود۶٠بفروشيم  اگر دالر

  .هللا رامی بخشد

درروی   خداۀآدم خليف من اززبان خودصاحب خانه که مالاست شنيده ام که بارھا گفته انسان اشرف مخلوقات است و

  .  رفيق من ھيچ وقت به من دروغ نگفته بود.زمين است

 ،روی زمين در  خداۀکه اشرف مخلوقات ھستم وخليفمن   رفيقم به مھمانی رفته بودۀبه گفت من که يک مسلمان ھستم خدا

وثيق ومحترم آغاسی که ھرسه  آقای محمود و ع عياريھم شف ببرم و باخودرا  حديث کتب من حق نداشتم که قرآن وآيا 

  .قبول ندارم پس مالھم حديث کارنداشترا من حديث ،  بارھا گفته اندندواامالی مترقی وکنجک

 قسمت حق العبد مرا در، قاضی بترس به حق هللا غرض نگير تو من حاالبه تومی گويم ازخدا .بترس گفتی ازخدا تومرا

  .ديبدھ نه مطابق شرع مطابق قانون جزا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 را زير تيلفون کردم گفتم حميدجان انوری اين خبر وطن ما  به ھارون يوسفی طنزپرداز*خواندم خبر زيرراوقتی من 

   . نوشته چوکفراز کبعه خيزدکجاماندمسلمانیدرسايت آزادی واخپلواکی نوشته  ودرباال

که ما ھمه مرتد شديم بازبه  درحالی می شناسند خدا قاضی موسی مرا ھمه به صفت يک پرچمی بيخدا و تو اوخنده کرد

 ترا به ھمان ، گفتم يوسفی صاحب.زاسگان اخوانی دريک جوال نيند با ومرا پرسن مرا نظر خدا روی آورديم برو

تا   او قاضی بيدين تو:گفته  بازخنده کرد!وسيله تجارت ساخته ابرازنظربکنيدرا ترس ملتی که دين  اره ازی که دوبئخدا

چپک پوشيدند پوستين انستان غخود اف از بی خبر مردم اگر. ازاين حرفھا بگذر  برو.یه انشناخترا حال ملت افغانستان 

بی دينی می   لب سرک مارک مرتد وھایت حتی تبنگ فروش ترابا تمام دانش دينی ا،ی مرتد شدن ترا داداوسياف فتو

  ازکه من يدئسليمان اليق بگو ومانندند يچانپبورق ھای قرآن  اگردررا  شما ، گفتم ھارون جان يوسفی.زنند

 قاضی :گفته خنده کرد.که از قالب برآمد دوباره داخل قالب نمی شود خشتی.  قبول نمی کندی کس،پدرپدرمسلمان ھستم

ه شد» مرتد« شد دنبال شعله رفت وباز »مرتد « جاويدۀاسحق نگارگريکی از رھبران شعل، ري اين حرفھا نگدنبال

 چطوراسحق نگارگر مسلمان وعارف شد اگرگپ تو قابل قبول باشد خشتی که از قالب برآمده باز داخل قالب نمی شود

  ؟باره داخل قالب شد دو

  : و افزود گفتند بازھم بگويند»مرتد«چند سخن می زنم راستی ماراسالھا ،سپردم به خدا

ن يدرعربستان سعودی بردايم تعيار است آدرس خدا ھرجا در که خدا درحالی کردند جفا سالھا  مسلمانان درحق خدا

را به خاطری  می کنيم   اين کار . ديگربيت المقدس قبله مسلمانان نيست،طالب است ابوۀبتخان  خداۀگفتند که خان و کردند

می بينند  درعربستان سعودی می روند  خداۀسالھاست که مردم به نام خان و جبرئيل پوسته رسان دين سرگردان نشودکه 

به و از موقع استفاده کرده ، خداخسته شده باشد  چون ايام حج نيست شايد،به خاطر مسلمانان نشسته  خودۀکه خدا درخان

 خواه وانداختن چندعرب آزاديدام  در و  خداکه دولت سعودی است به خاطر خوشی امريکاۀفخلي. مسافرت رفته باشد

 زدن رقبای خود ش ون اين وآن به خاطر بدنام کردن اسالم وخوشنودی باداراۀدولت سعودی به بھان بشردوست ضد

 فاضالب مسجد طائف انداخته در ھای زيادی ازقرآن کريم را  نسخه،برآمده  خودۀاز خان ان حاصل کرده که خداناطمي

 ،دين عربستان سعودی تيکه دار و حافظ دين وقرآن باشد وقتی که خدا دولت سعودی چه می کند با   ببينيدکه خدا.است

ۀ پرد  بخور و را خودولۀ برو ش.ندازيميخودرا دردھن مردم احمق ب تو ومن قاضی چکاره ھستيم که کاه بيدانه باد کنيم و

  د مرا به خيرتو اميد نيست شرمرساننلکت خويش خسروان دانبکن امورممرا خود 

  ...خيزد»طائف« کفراگرازکعبه نخيزد؛از

 

 

سووآنسوچرانده شده ودھان شان درخيابان ھا کف می آنانی که به نام اھانت به قرآن درافغانستان يا امريکا، اين 

 !بدھند» یئمجرا« شده ومقابل سفارت عربستان سوراخ ھا خارج از حاالبايد کرد،
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  : پی نوشت

  .ھای طائف خارج کند ليس عربستان توانست صدھاجلد قرآن کريم راازفاضالبوپ* 

ھای ارتباط  ھای گروھی سعودی و پايگاه نهرسا: براساس گزارش االوسط نيوزنوشت  شفقنا ايسنا، به گزارش

 در کند، ، که درمقطع متوسطه تحصيل می»عبدالعزيزبن حسين االھدل« که دانش آموزی به نام جمعی نوشتند

 و اند انداخته شده که درفاضالب مسجد ھای زيادی ازقرآن کريم شد بازگشت ازمدرسه متوجه وجودنسخه مسير

  .اند سجدآنھارادر فاضالب انداختهکه مسؤولين م داد اين نشان می

 جلد قرآن ۵٠٠روشن شدکه ، ھا  تخليه چاه فاضالبۀولين امنيتی وفراخواندن شرکت ويژؤبعدازحاضرشدن مس

بسياری ازجلدھای  ھای برخی ازآنھا درآب پراکنده شده بود، کريم دردرون فاضالب مسجدانداخته شده وبرگه

  .قرآن کريم موقوفه بودند

ديگری ازجلدھای کوچک و بزرگ قرآن کريم   فاضالب متصل به مسجد تعدادۀيرمجاری شبکبابازکردن سا

  .يافت شد

شود؛ امری  درکشوری که محل ظھوراسالم محسوب می ھا  فاضالبۀوجوداين تعداد ازقرآن کريم درشبک

بيند،  ا که میبانگاه کردن به جلدھای قرآن کريم نتوانست آنچه ر باورنکردنی است، ھمان طور که دانش آموز

  باورکند

                                             

 گزارش نامۀ افغانستان:گرفته شده از 

  

  

 

   

 

 


