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  !ای معروفی عزير آق

 نام مستعار نيست .نده ا افغانی لقب داد"ينمارک تو"  مرا دوستان ،ود نگشته امگر از راه خمن مثل آقای نگار
،  مستعار انتقاد می کرد که ديروز سر نام،ديرا بجان من تاب نده ز شما می ترسم که گوش قلم خودکه من از طن

 "ينمارک تو" که در پهلوی مجسمۀ را  من از ترس عکس خود.ش به همان راه روان است امروز خوداما
)Mark Twain ( ترامحابا  !!!ندگيرن "ناخن افگار" دشمنان ، تا، نيز ارسال کردمگرفته شده  

   افغانی"مارک تواين"موسيدعثمان هستی مشهور به   سيد                                                         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مارک توين

    

  هم يک طنز استرنگ سبز 
  ده ، با ُدم شير بازی کردند باران دي جغدان  و گرگان،هانکل مرغان، شغاالن ، روب

   ساختندراکتوب ٩  ثور وهشت هفت و و برای خود قصه های
  

  کل مرغان الش خور 
  شغاالن از بی خبر

   سرزمين شيران
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  ودجسدی که زنده ب بر
  نفس نمی کشيد                    و 

  کل مرغان نول چنگ کردند
   نول چنگ خودۀدر ساي                    

  قله های هندوکش را                                       
  زير ساطور استالين ديدند                                                 

  را در ناخورده همه چيز
  چنگال يافتند                         
  وفان طدست  را در اج های بلندک

  الله های دشت را پرداغ                        
  عندليبان را به پرواز                                               

  !!!!!توان کردم شير بازی نکه با ُدبيخبر ازين
  جست زدند اج ها خيز وکپهلوی  در
  دالله های دشت را لگدمال کردن                      

  ندچنگال داد آشيانه عندليبان را به باد                                              
  جست و شغاالن از خيز و

  پرواز کل مرغان خبر شدند
   ه های شغاالنصدا 

  هراسان می کرد فکر کل مرغان را                
  يک رقص گلو بيش نبود

  ل مرغان افتادکاندام  لرزه بر
  از رخند  می کردند وهز زير لب شيران 

  دندبو به نظاره گرفتهرگسان را  ک چشم شغاالن وۀگوش                                   
  ؟؟؟دارند چه خيالی در سر

  شغاالن پيش روباه های مکار رفتند 
  ديانيدرس  شانگوش بهرا جريان     و                               

  ل مرغان را شماک گفتند که ناهروب
  کنيد مار و تار                                 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  را به ما بگذاريد  جسد
  گرگان ۀکه ما به اجاز                   

  جسد را بسازيم  کار                                   
  مله بردندحشغاالن 

  سان را هراسان ساختندگکر                  
  ل مرغان نمی دانستد  ک وانشغاالن ، روبه

  نامتکه گرگان باران ديدۀ زخم خوردۀ جنگل های وي
  !!!!انتقام بی وضو ميخوانند ياسينِ                                         

  رگسان بجان هم افتادند کشغاالن و
  رگسان پا بفرار شدندک

  پنجه نرم کردند  جسد دست وۀساي درشغاالن 
  برخورد شغاالن  بخاطرناهروب

  ندم پراندرا با ُد غدج                                    
  نددرانبه ويرانه   و                                                    

  شغاالن به دره های هندوکش پناه بردند
  بال کشودند و ها در ويرانه ها پرجغد                                   

  : با خود گفتند و
  "!!!!!!!امروز جهان زير پر ماست"

  دنشغال و جغد بدان بدون اينکه روبا ه و
  ردندب زخمی جنگل های ويتنام حمله ۀگرگ باران ديد

  ساختند و مار و تار همه را                       
  ، وخواندند ياسين زور، جسد  سر بر                                          

  ؟؟؟يعنی چه  کردن،م شير بازی که با ُد،حاال فهميده اندو 
  

   : سمبول ها
  سرزمين افغانستانــ جسد 
    حزب دموکراتيک خلق ــل مرغان الشخور ک

  مجاهدين  ــ شغاالن 
   پاکستان ــباه هاور

 کا امري ــزخمی جنگل های ويتنامديدۀ گرگ باران 
  ن ــ مهاجراعندليب ها
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   ءخون شهدا ــ دشت  الله های داغدار
 برادران ملت ما خواهران و پدران ، مادران ، داغ جگر ــ داغ های سياه الله 

 مقاومت مردمــ ُدم شير 
  و سر بکفجوانان هدف مند ــ  کاج

 


