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احمد جاوید

حقایق تلخ در قالب طنز

اسمعیل خان به دوستم میگه یادت است که علیه تو جهاد اعالن کرده بودیم
دوستم خنده میکنه میگه باز حتما یاد خودت هم است که با طیاره های جیت روز چند دفعه هرات را بمبارد
میکردم
اسمعیل خان میگه مه هم در قصه بمبارد ات نبودم اما شما ناجوان ها مره دست بسته تسلیم طالب ها کردین
محقق میگه خیره حالی پشت او گپا نکردین اگه نی مه و مزاری هم از شما کم نیستیم
رهبر شهید ما مزاری گفته بود که اگر مسعود شرارت کنه همرای راکت اسکاد بر سرش میزنم
ضیا مسعود میگه برو بچیش از سر کوه تلویزیون ایطو جاده ،چنداول و دهمزنگ ره میزدیم که نفس تانه کشیده
بودیم
افشار یاد تان رفت؟
محقق قار میشه میگه جرت!
زور تان سر ما نرسید آخر همرای سیاف یکجا شدین زدین افشاره تکه تکه کردین
ضیا مسعود میگه شما مردم مزاق ره هم نمی فامین
ما خو همرای تان در افشار مزاق کردیم اما شما باز رفتین همرای گلبدین یکجا شدین
محقق میگه وهللا همو از شما کده خوب بود
رهبر ما گفته بود که:

شماره  1از 3صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

ازره و اوغــو بیراره
دشمن شورای نیظاره
عطا میگه ایقه زیاد گله و گذاری نکنین که مه هم باز قصه های دوران امپراطوری مه برتان میکنم
دوستم ره خنده میگیره میگه برو بچیم
نباشه ما تره شاش دفعه تا کوه مارمل دواندگی استم
ای گپا ره به دگرا بگو
بالخره بعد از اینگونه گفتگو های دوستانه جلسه با دعای خیر در حق افغانستان و عزم استفاده از این تجارب
گرانبهای هر یک از حاضران خاتمه یافت
والسالم!
نظر به حوالۀ فیسبوک در قبال این طنز  88تبصره شده  112بار توزیع و  329بار مورد پسند قرار گفته است،
که در پائین از نظر خوانندگان گذارش می یابد:
88 Comments
112 Shares
329You, Farid Hakimi and 327 others

Love
Farid Hakimi
طنز نهایت عالي 😃😃

Drsalim Mia
لعنت خدا ج به قاتلین  70هزار کابلی بیگناه باد

Alam Khan
بسیار عالی حقیقت است

Asma Globe
اولین بار است که از دهن این کثافت ها سخن های راست را شنیدم

Afghan Askar
خوب جلسه عالی
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عبدالستار نعمتی
چه حقایق تلخ كه حال در قالب طنز هم نسل موجود انرا قبول نمي كنند

Mohammad Dawood Noorzai
هرچه که نوشته اید زمانی به وقوع پیوسته بود .درست نوشتید

Khalil Sultani
به گفته ایراني ها  ،خیلي بامزه بود وهم یك حقیقت اشكار

محمد نعیم رحیمی
بسیار زیبا وهمه واقعیت .خانۀ این دزدان خراب شود
Manage
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Ahmad Rizaiy
راستی هم که سرگذشت حقیقی خودرا بیان کرده
Enayatullah Zafarzai
یك طنز واقعي

شاه آغا رضایی
از این نمک حرامها دزدان و فاسدین هیچ چیز جور نمیشود خداوند ج اینها را به یک مرض سرطانی گر فتار
کند انشا ء هللا
پایان
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