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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire  طــــــــــــــــــــــــــــنـز

 
   "هستی"سيد موسی عثمان    
  ٢٠١١  کانادا ــ پنجم اپريل   
 
  

 
 

   شرنگمال
 

 !!!گردمي بر نم؛ که رفتمرفتم

  گلو  آه سردم درچون

 خندمينم هايشاد رب

  وجودم  درعشرت

 دهيخشک  ودهي خشکیزي پائگبر مانند

 دهيرقص  ودهيباد رقص  هرري مسدر

 دهيبوس  ودهيبوس زنگوله را  وخي یپا

  برفافحل سر در

 دهيچيپ  ودهيچي زاغان پی صداگوش در

 دهيلرز  ودهي نوبهاران لرزادي بر

 !!!گردمينم  بر؛ که رفتمرفتم

 ئیقفس طال درها ي قناراد  يبر

 یحال ناتوان در ساره خواب کوز رهر

  و چکيدهدهي چکمدو چشم  ازاشک

 ستيبال ن  در دوپرواز

 دهي شاخ درخت خم!نه

  بسته آه سردمخي
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 خندميها نميشاد بر

  مکن نصحتناصح

 ستئي قفس طالگرچه

  اسارت ننگ استمن بر

  کنيل

 ري زنجۀنغم

  من قشنگ استیپا در

   ورد زبانمیآزاد

  درنگ استی خواست بنيا

   در کجاستمشکل

  قرآننسوخت  برري مگبهانه

 طاني محتسب شیا

  سوخترا  یکي او گر

  را هزاران؛سوختندرا هراز تو  نامه ب

 گناهاني بکشتن

 لکه  رهبردامن بر

 قسم به مکه  وعهد

  ن آ نه ازني نه از اگناه

  از مالستگناه

 است  خبریو ن  سازی داماد نۀ خاندر

   شاهی عروس بۀ خاندر

  رنگارنگ استسازشرنگ شرنگ و 

   عروسشگريآرا

  مال شرنگ استنامش

 فرهنگ است ن وآ قربهانه

  نهيمد  مکه ودر

  خموش استهرکس

 ن ننگ استآ سوختن قریبنگ  وی چرسشي پدر
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  گوش کرداماد

  عروس زنگ استی پادر

  !!!ن ملک ما از دست مال شرنگ استرايو

  

 

   : نوت
ن به آرا بخاطر سوختاندن قر  که گوش خودی عربستان سعود"داماد"؛ یول اجنب پ"مال شرنگ"
 رهي وغی کرزیليخل محقق ،  ،یربان  ،نيگلب الد ،افي س"عروس" . است زدهیکر

 ما .دردادرا ن آ قرکي احمق شيش ک.ی ماست"بی خبر از دنيا"مراد از مردم  "یبنگ  ویچرس"
ن دکانهائی کرديم، که در آنها هزاران قرآن خدا مگر چرسی و بنگی را تحريک به سوختاند

  !!!!بلی؛ هزاران و هزاران هزار قرآن خدا. قرار داشتند

   

 

   کانادا ــ در تورنتویانتقاد  وی طنزنامي بۀي نشرتيسا
   

com.banamonline.www  

 


