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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  طنــــز

 
  ی افغان"نيمارک تو " مشهور بهی عثمان هستیموس ديس    
   ٢٠٠٩ جون ١١   
  
 
 
  
  
 

  یستين  نظاری شوراۀدست و دار تو
 یآن هست از  بدتر

  
  دری انترنتوانگانيد

 در روز  وشب
   خوداليخ

  سازند دری می آسمانسنگ
   بهیجنجال چادر
 در  وگذارندي ناقص خود مفکر
  خودالي خوري دچهار
   باآنرا

  خودۀسانيس خمفکوره
  سازند وی مقدس منقش
   آندوره ب

  کنندي می قلمۀ نامردانطواف
  شان کهيی گوی بزدالنه چتزبان با

  شودی از آن باد مکثافت
 کاذب مانند رغرور افتخابا

 سي نمک لگاوان
  وسندي لیم 

 را  مشکوک خودتنفس
 کنندي مليميا 
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 ۀکنجار آخور بر سر
 گذارندي صخره مانند مگنگ و کر

 جواب منتظر
  کنندیپت م چشم مکر 
  استندني ارکبف
 را  خودی بزدليی گوی الهام چتکه
 رنديگي میحتم

   شمای افغانني تومارک
 ستان سربلندافغان  به پدر طنزمشهور

 گفته است که بارها 
  ترسوساني بزدالن مستعار نوجواب
 ؟؟؟؟؟جواب نبوده و!!!! قابل قابل قابل قابل قابل
 ستي نستي نستي  نستي نستين
 ی هاري با تصوما
 مي جنگی نممقدس ناۀنيئ آیالي خفيکث
  خون مادر

 يیبر رو  روجنگ
  کوکچهیاي درمانند
 ی صخره هایالبال در

  ازخواندي مقاومت ميی الالشهامت
  ها شهامت دارندستي همان خادکرده تو
 دي بود آنهاۀسگان درواز روزی  شماکه
  خم محراب بزرگاندر و

 ديخواندي مانتي خنماز
  دشمن رهبریبخاطرخوش و
 را  خودسازمان و

 دي کردیداد م قلمترورست
 را  خود شما شمایرفقا

  شناختندی خاد مجاسوسان
  کردندی را زمزمه متي بنيا و

  را دامن زپشت بر داشتندهرکه« 
  » کاشتندشيروبه  ی شرمی بتخم
 و پود شما و  تاردر
  شماتي هوی بانکاين
 ی جای  جای جایجا

  خون و شهامت 
   کثافت آب کثافت آب کثافت آب کثافت آبآب

  دارداني کابل جری کاه فروشحمام
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  پس پس پس پس برخورد با توپس
  آنیاست که بو ...برخورد

  دماغ تو جاودانه شدهدر
  ها کهتي هوی بیا شما

 ديستي نشي بیشغال 
  نبودشي بیروباه  شمااکانين و
 دي طنز هم ارزش ندارني ابه
  ننوشتمیزي به جواب شما دلقکان چمن

  شماۀ بزدالنهويت بخاطر
  نوشتم کهی خوانندگان انترنتبر

 نديبگو و بخندند  وبخوانند
 که یسانيتعار نو مستي درساکه
 کي کي کي کي کي کي کي
  با شهامت با نام وسندهينو
  شودی نمدهي شناخته شده دتيهو
  رای چستي نیزي که چی مشتدر
  خواهد کردباز
 گفتي مپدرم

 » تر کندرانهي باشد که وه ایوانيد  راهرانيو« 
  است که دری مشتسي مستعار نومشت
 ستي نیزي چآن
 امت است سکوت تا وقت شناخت شهپس
   طرز خرامت حدس زده اماز
 ی ولی ولیول

  ستمي نمطمئن
  کهی دانی ترا شناختم ماگر
  »راستي نان چند فطکي« 

  


