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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 طـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــز
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 
  ۲۱1۲  اپریل  ۲۲       

 

 

!!آشفته بازار وطن  

 طـــــــنز

 خود همیشه اصطالحات عامیانۀ نوشته های پربار که در ،م، خلیل جان معروفیعزیزالقدر

غریب رکیب عجیب و ت"عنوان ه باپریل  11 نوشتۀ ، درمیدهد را ماهرانه تشریح کابل عزیز

 "تیاق"را  "ت" عوض وحدت، غنی در که عبدهللا و این جالبی را مبنی بر طنز "غو   ع

 شد و سرودن این طنز که انگیزۀ ، مطلب جانداری نوشتهگرفته اند هم قرار برابر ، درگفته

 :گذردتان می نظر   اینک از
  

 می آید شان زور سر   ا ــــــسوی امریک از اگر

 می آید غین به مثل گور وچشم عین  ران دـجه                        

 رفتارندـــــــــبینی گخود بینی ودرد بدبس با  ز

 1می آید" اور"همچون  هردو  گل وحدت به دست                           

 آسان نیست کار ،مـکف داشتن ه زمام ملک در

 می آید آماتور ردو، سست وــــبه دولتداری، ه                        

 گیردسردی  کــــــالم  شان، بدن را لرزه می ز

 می آید تف تندور  ن، گاهیـسخ رمی ـــــــگ ز                        

 مزدوری برون سازند خط از اگر یک لحظه، پای

 می آید ، آدمخورسرکنده  و پا کنده  «ریـــک»                       

 کار هر ا باشد که درـکج ترسیه بختی ازین  بد

 می آید با شور و شر با ، روی  سیـــه«اوباما»                       

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۲ 

  تمیدانس کهآمد،  هفت ثور از  نــــوط  تباهی

 می آید ا به این دستورــ، امریکروس که بعد از                       

 ، اماآمدند ورــــــــــج بهم   پی تاراج ملک ما،

 می آید آن سبب ناجور از ، قدم کــــج  مانده اند                       

 ۲ما خم شده، اینک قد ــر آخ" پور" بار به زیر

 3می آید" نور" ذوق رده قرض، امروزـکادا نا                        

 به ملک ما "داعش" کنون، آمد طالب رفت و ز

 می آید سرآخور بر رــــــــسه خ پنداری دو تو                        

 خیزدآی، اس، آی هزاران فتنه می پاکستان و ز

  4می آید« چور» ، امامدرسه میخواند سبق در                        

 م رازها داردـــــــآشفته بازار وطن ه« اسیر»

 می آید ، آن دیگری با زوردهدی زر میـــــــیک                        

 

 

 

 "آتش، قرض، دیگر: "کلمات پشتو به ترتیب:  3، ۲، 1                  

 "دزد"کلمۀ هندی یا اردو و در معنای : 4                  

 

 

  

 (، فرانکفورتع۲۱1۲ اپریل 11 «اسیر»  یمنس .م)

 


