
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Satire زــنــــــــــــــــــــــــــطـ

  

 "هستی"موسی عثمان  سید

   5112فبروری  6کانادا ــ    

 

 
 

 

 حجرالنسر ازی رـشع

 

 می آورد به دنیا« بینام» دیگری" لیرشا"

 
 درد غم وِه جنگل انبو در

 نبرد خشم در شیری با

 دیدم به سوی دشمن 

 با قد رسا، نه خمیده میدود

 گره افگنده بودپیشانی 
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 چشمان خود کشیده بود

 بوی خون هاز جنگل انبو

 از دو دم شمشیر زبون

 فراز این جنگل تاریک خورشید بر

 نه روزنی باریک نه پخش روشنی و

 باران سیاه و برگ پیغام ابر شاخ و هر

 رعد و برق و طوفان گوش شیر، در

 پیکان رعد و برق چو تیر ناگهان

 ژیاناز پا درآورد شیر 

 و لیک پدر زنده مانداو مرد 

 خواند گوش شیر مرده پدر در

 گفت در پشت من به چهره و شهامت تو

 نطفه ای در تالش آمدن

 جوی انتقامو  در جست

 همشبیه تو حدر آرزوی القا

 تا از بطن مادر طنزی با لبخند 

 همچو تو بی هراس

 به کرسی اهداف  تو نشیند باز

 کشد در لنگی سیاه" بم " تصویر و

 اشاره کشدبا خامه ای 

 کاریکاتور عصر سنگ

 با خامه ای بی درنگ

 در قاب خاموش و آرام 

 بی رنگ  و بی آهنگ و بی خیال 

 تصویر دیگری

 دیگر" لیرشا"در حال والدت 

 من با از نطفۀ

 بازوی پاک و توانا

 !!؟؟بی منبر و نشان دین
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 پرچم کند باال بر فراز انتقام

 خود نویسد مهر عبر سج

 استمرده ن" رلیشا"

 مرلی هستمن همان شا

 این است صدای پای من

 دنیاست جای من 

 بهشت به پشت پا زدم من دوزخ و

 ؟این است گناه من

 گر باشد این گناه 

 ست یا حرف خدای منحرف تو 

 من با خدا و تو بی خدا شدی

 من شهید و تو قاتل روز جزا شدی

 مرده و زنده استن" رلیشا"بنگر که 

 حلقه بگوش  تو بندۀ

 مرده است"لیرشا"گفته  که

 دوباره به لنگی تو کشیده است" بم" تصور

 آرام و خاموش نه مثل تو گریبان دریده است

 با عشق هم آواز با جهل بریده است

 مرده استن" لیرشا ”

 با عشق هم آواز با جهل بریده است 

 مرده استن" رلیشا ”

 با خون خود به دیوار آزادی نوشته است 

 جاودان" لیرشا ”این است شعار

 مرده استن" لیرشا ”

 مرده استن" لیرشا ”

 مرده استن" لیرشا ”

****** 

های تورنتوی آنتریوی کانادا با نام سالهای طوالنی در از "بینام" انتقادی طنزی و ۀماهنام :نوت 

که نوشته های طنزی  ،نویسندگان خواسته باشند و ءهرگاه شعرا. دنبال میکند را نشرات خود مستعار
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 "بینام"آدرس به  به نام مستعار میتوانندمطالب خود را ، برسد شان به نشرایطنزی  رهایعش و

 !!!!رسدمی دست زدن به نشر ستاری وابدون ویر ؛ارسال کنند

 احترام با

 

 "امبین"انتقادی  و طنزی ۀماهنام مدیر ی،موسی عثمان هست دیس

 5112فبروری  3سه شنبه 

  

  

 

  


