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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

  
 سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١٢ دسمبر ٢٩

  

   طعمۀ ماھيان دريای آموشد؟، جدی۶تانک سوار
  رستانـروس پز رک نيستم ـو ببچ

  م من از وارونه نويسانـــترســــنت

  من در لست عقاباناريخ نام ـــبه ت

  نباشم چون پر کاه در باد وطوفان

  شاعربی وزن و بی ترازو

بيشتر شان ھم حق بدھيد که بيشرمانه دل به شش جدی خوش کنند و آنچه که من  ئیرسواخاطره وطن فروشان را ب

شش جدی درتاريخ ملت غيور روز درقسمت رھبران حزب دموکراتيک خلق خصوصاً ببرک وطن فروش و سياه 

  .نمايندوارونه نويسی  فغانستان نوشته ام، به نفع شاه شجاع تاريخ زدۀ روسی برگردان وا

  ی که رفته باز در آن جویـرود آب

  و دھانم نيست بدبوی نخوردم سير

  دی که درياستم نه جویـفھمي مگر

  دستم ميکنی روی و سرمویکه از

  شاعربی وزن وب ترازو

رھا " نوشته ھای خودرا درقسمت نقد کتاب  تا دم که سايتھا ازمن خواھش کردندقبالً دريکی ازنوشته ھای خود آورده بو

گفتم من . ارسال کنم ولی درجواب چندسايت نوشتم که زيورنشربه خودگرفت دی اف به سايت ھا به شکل پی" در باد

 اين قلم را ۀمی تواند نوشت ھرسايت مطابق پاليسی خود. نوشته ھای خود را به شکل پی دی اف ارسال نمی کنم

تنھا نشان دادن رفتارنامطلوب و  "رھا در باد" مطلب ازنقدکتاب .  زياد کند ياويراستاری کند و حتی می تواند کم و

 سازمان زنان حزب دموکراتيک ۀافشاگری ھای رھبران حزب دموکراتيک خلق توسط يک شاھد درونی و کدر برجست

  د، می باشرا نوشته " رھا در باد"خلق که کتاب 

  م ثريابھاء رفت در کھکشانھاــقل

  وده غوغا درزمين و آسمانھاــنم

  انتـت دل روس وپرسـسياه ساخ

  رھا کرد باد خود درباد و طوفان
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  شاعربی وزن وبی ترازو

 اصلی خاينين حزب دموکراتيک خلق خصوصاً ۀخودش يکی ازقربانيان حزب دموکراتيک خلق بوده و چھرء خانم بھا

  :ھدف قلم خودقرارداده است بدنام پرچم راۀشاخ

  گر ببرکيانـــتورفتی ناآگاه درسن

  نماند جای برتود رزمين وآسمان

   مرگ ببرک شد پر قو در طوفان

  رد او را خرس روسانــاله کــتف

  شاعربی وزن وبی ترازو

ھره ھای  بلکه چ، نه توھين اعضای فريب خوردۀ حزب دموکراتيک خلق،توسط اين قلم" رھا در باد"کتاب نقد مقصد

  . سازی ادمه داردء می سازد وافشاءساخته و افشاء منحوسی که پوست خرس روسی را برروی خود کشيده اند، افشا

  الص ای خرس نامردـت خـــبرو دست

  که من ھستم چو طوفان نيز چون رعد

  وس رنگ خود زردــودی گر جاســنم

  م دردـاد وھــــم زيـــه دل داری غــــب

  رازوشاعربی وزن وبی ت

رابه ھرشکلی ن حاال ھم می گويم که ھرکس وھرسايت وھر وبالگ نويس وصاحب فيس بوک می تواند نوشته ھای م

 که ويراستاری می کند ويراستاری کند، به يک شرط که آن را به نفع وطن فروشان نچرخانند که من با اين طايفه ابداً 

  . نيستمآشتی پذيرم

  ن غدارـايـرک خـــروان ببــای پي

  ما رفت ملت برسردارـت شـازدس

  ارـازوارونه نويسی نداريد مگرع

  بودی سگ روس، نبودی تو عيار

  شعرازشاعربی وزن وبی ترازو

 ۀ پرچم زنجيری ھای ببرک نوشته ھای اين قلم را وارونه نويسی کردند، دشنام مطابق سويۀچنانچه وطن فروشان شاخ

خاطر ه را بن  استفاده از امکانات تکنالوژی شدند، تمام نوشته ھای مخود و رھبران خود دادند و داخل کمپيوتر من با

ثيرنکرد، بلکه ھمچو کوه ھندوکش استوار در نوشته و نقد پابرجا ماندم وخودرا از أ من تۀجعلکاری بردند، اما بر روحي

  . جعلکاران و خاينين می برندیرنوشته ھای من چه سودييدست ندادم حتی فکرنکردم که ازتغ

  س از روس واز روسی پرستانبپر

  د آخر آن ببرک و ببرکيانــه شـــچ

   نگردم طعمۀ ماھی، دريا و طوفان

  انــاريخ درخشـود تـکه دارم از خ

  شاعربی وزن وبی ترازو

 نوشته ھای خود ۀيک نويسنده وشاعريکه شصت سال نوشته و آثارش زنده وجاويداست از دست اندازی بر پيکرزند

  که سگی که از درياآب نوشد، دريابانوشيدن سگ مردارنمی شود ھمان طوری فکرکند، نبايدھراس کند

  م است خورشيد درخشانــلمــق
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  ن خاين با دو انگشت پنھانــنک

  که گمنام ساختنم کی باشد آسان

  اين پشيمانـسرانجام ميشوی خ

  شاعربيوزن وبی ترازو

. ال نمی بردؤ شناخته شده را زيرسۀ شخصيت يک نويسندچنانچه که آفتاب بادوانگشت پنھان نمی شود دشنام وتوھين

 که پندار وکردارشان استواربه توھين وجعل سازی است شايد دل خوشی یرا خود و تنھااشخاص کوتاه بين خود پسند

  نداردثير أ تهزود گذربه آنھا دست بدھد ولی بر نويسند

  نشستی زيرچادری مستعار نويسی

  عقب خاين ميروی بر دست بوسی

  ه نويسی و ديوثیـــه وارونــرچپس

  رس روسیــن کارتو، ای خـبُوداي

  شاعربيوزن وبی ترازو

ال به خواننده باقی نمی ماند، ؤ نوشته را می خواند، می داندکه نوشته وارونه نويسی شده و ديگر سایھمين که خوانند

  در نتيجه نويسنده ازروش نامطلوب جعلکاران ناراحت نمی شود

  م تن؟ــمن می دھــه دشان من بـکی آس

  ھمچو کوه استاده ام بر ستون خويشتن

  رنگ عقيق يمنــن سرخ ھمــون مــخ

  ود را من دھم اندر راه وطن«ون خـخ

  شاعربيوزن وبی ترازو

 رسيده که باورخواننده را سر واقعيت ھا ھم کم کرده ئیجاه جھان انترنت بامجال دادن به جعلکاری منفوران انترنتی ب

اگردلخوشی جعلکاری، دشنام واتھام بستن نيروی کاذب به . نه ساختن نوشته ھاوه تقلب، صحنه سازی، وارچه رسد ب

   دستان افراد بی وجدان نمی توانج دھد جلو جعلکاری انترنتی را ازکجعلکاران ودسيسه بازان انترنتی مجال رذالت می

  .گرفت

  ضد ملت از پی کينه سوار تانک شدی ب

  رک بی دينـ داد ای ببتاريخ درس وـبه ت

  وار چينــدی از فراز ديـريـفکر کردی پ

  موش خود بی زينـد سالی چـدی چنـدوان

  شاعربی وزن وبی ترازو

ه بی شرمانه دسوار بر بی ام دواز يا واگرکسی می نويسدکه فالن رھبروطن فروش سواربرتانک روسی درشش جدی و

  آمده ووامريکا ھم سرافگنده می برايد بره شده روس سرافگند داخل خاک ملت غيور افغان

  ه می کنند ببرکيانــذاريد ھرچـگ

  اشد قابل تشويش وطن پرستانـنب

  وزھم ميرقصند برسازروسانـھن

  تفاله ميشوند آخر،از دھن روسان

  شاعربی وزن وبی ترازو
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مانه پوست پشک وی خود می کشند، بگذارکه بيشرريکی يا چند بی شرم به دفاع از خاينين پوست پشک بيشرمی بر

   شان نمايندگی ودفاع غيرمشروع بکنندۀبرروی خود بکشند از بيشرمی رھبران تاريخ زد

  ترا ملت افغان کرده است ترک

  توپای ماندی درجای پای ببرک

  نباشد در جاسوسی توھيچ شک

  نماند از تونه پچک و نه سرک

  شاعربی وزن وبی ترازو

بی دفاع می شود، قش شاه شجاع داخل خاک مقدس يک ملت مظلوم وکه رھبرش سواربرتانک بی شرمانه درن وقتی

 پوست روباه مکار را برروی خودبکشند، دل ناشاد خود را شاد ،ش ھم مانندآن رھبرشاه شجاع مانندخودبگذارکه پيروان

  سازند و شش جدی را گرامی داردند که با اين کار شان رسوا و رسواتر گردند

  رکــبد بــايت ھا آمــواب سـبه خ

  د بدرکـروان خود می گويـــبه پي

  کشيدی ازتنم پندارو گفتارو کردار

  داختی بی بيل وترکــبه دريايم ان

  شاعربيوزن وبی ترازو

ش شش جدی را بی شرمانه  آمونجات يابد، ببيند که پيرواناگر ببرک دوباره زنده شود واز دھن کوسه ماھی ھای دريای

به دريا آمو می اندازد و ن بارخودش خود را به جای کفن در چپن دوستم می پيچاند درسايت ھای خودتجليل کرده اند اي

  . ماند» واز«دھن طالب ھم نه باز تا

خود را با رنگ و رونق و بوی زننده تر منتشر خواھد ساخت، زيرا از " رھا در باد"  جلد دوم کتاب ءآنگاه بانو ثريا بھا

 چمچه گير در باد رھا نشود زيرا آن وقت کهاست در کاسه می آيد، به شرطی چيزی که در ديگ : قديم االيام گفته اند

  .مرداری اش عالم را خواھد گرفت چنانچه در ھمين جلد اول گرفته است

 

 


