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 Satire ــــــــــــــنـزــــــــطـ

  

  ر تيموریـظاھمحمد داکتر 

   ٢٠١٣ سپتمبر ١٣المان ــ   
  

  

  

  !!!از  پاچه کشيده و از چته پريدهامريکا 

  چیسماوار دوکاندر  درد دل

  !نصير جان ؛ادريس�م ب

ورق  ی يا اخبارهکدگوش ره ا وراديو شده؟ باز م گپداککشال اس؟ باز مگم  چرا لب و رويت

  زدی؟

  .سياست  نمی ورداری سرتو خو ھيچ  وخت  دست از  

ده دنيا   کهببی  ،و اوقاتم تلخ نباشهو رويم کشال نباشه، چطو لب ؛ چطبيادر و گلا  !احمد 77

  .افتادن چارۀ  سوريهبيبه جان مردم  یدن، حالره خو لغتمال ک ملک ما ؟اسحال  چی

 يگرفتمدشمن  يک وقت اوريستده و تربا القاي خوده تنالپدر  یی دولت امريکاھم! احمد77

و بی پدر  نالتی با القايدۀامريکای  امروز .دما حمله و تجاور ک ملک  سرانه و به ھمی ب

  .توته توته کنه مسوريه را نتروريستا يکجا شده ميخواي

باز  خودش ميدوزه و ،رهميبُ امريکا خودش  .طو خراب شده که نگودنيا ايحال  وM !احمد77

 و وزه گرخود ک وزه وخود ک" گفتهکه  بيامرزخدا  ھمو شاعر. ندازهدگا مگردن  ره ده گناه

  !!! ؛ مثلی که امريکا ره گفته"خود گل کوزه

ھرچی  ؛چور انداخته هر که دنيا بخورهامريکا فرق  ده آسمانی يک سنگمه ميگم  !77ھان 

امو مردم ما راس ميگفتن که  !هشه بگرروي دمکه يشه ميکنه و کسی پيدا نماموطو بخايه دلش 

ھميشه بانه ره درست ميکنه و باز سر چوچه خور ريکای ام!!!" بانه بسيار اسبانه گيره "

  .حمله ميکنهو کمبغل يک ملک بيچاره 
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خوده  م امريکانُ بِ ی که مِ مگم حال. "ف�نی از چته پريده و از پاچه کشيده"ميگفتن که  ده قديما

  !!!يک ف�نی ساخته وھموط

  ، مگم چاره چيس؟؟؟تو خو راس ميگی ؛بيادر قندجان نصير

رن، خوده ده سر خود بگ شِ ايس که مردم دنيا خوده يک کمکی تکان بتن و کمکی ھُ  هچار

تا  . دار شونتا که مردم بي. به دگرا بگوينو فلوته بازی ھايشه ره واز کنن، مشت امريکا 

مردم نخيزن تا . نميشهبی ، حال شان ر خوده نکننچاری کاخود شان شور نتن و  همردم خود

  .ات ماندخھمی آش و ھمی کاسه  و امريکا ره چخ نکنن،

  !!!سبق امريکا ره ميتنمگم يادت باشه که يک روز مردم دنيا بيدار ميشن و 

  

  

  

 


