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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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Satire  طنــــز

  
  نعمت اهللا مختارزاده   
  ـر اسن ــ المانــشهــــــ    
  ٢٠٠٩ اکتوبر ٤      

  

  

  

  

  غرچه و خرچه
   چــال استديگی کــــه در آن پختنِ  نيرنگ حالل است     پــر فتنه و

      پــر فتنه و چــال است از چــمچه و مالقــه و کــــفگـير سوال است
  

  ـرِ  جالـبـــــنــــوکـ     آن اکــرِ  طالبـچ نــپــزد ،  آشِ  تعصبجــــز 

   است     پــر فتنه و چــال استدال و دلــدههــر آنچــه  پــزد عاقـبـش 
  

       ما جملـــــه گــــريزاندلدۀ ايرانـــم از  و هدالِ  پــــاکــــسـتـاناز 

   است     پــر فتنه و چــال استفالُس و کلوخين که ديگِ  عربهــــادر 
  

   بوشبــری) اُ سامه(با دلـــــده و با دالِ  پر از ماش و کمی موش     

  کمال است     پــر فتنه و چــال استاُ بامه آری چشکِ  مـفـت ، بــــه 
  

  ـُله و شوروا و چـــه شد کچری قروتش     کـــو ريش و بــروتشکو ش

  با مکر زنــد شانه بـــه پشمی که کشال است     پــر فتنه و چــال است
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   است     چون ُمفته اجـيــراست"کبير"داللِ  ، که ) فرخار ِ حاجی( آن 

  ستاست     پــر فتنه و چــال ا) الـرچه دجـغ(با نامِ غلط ظاهر وچون
  

  صد لعـنـت و صد تف )     ففـهيم و( يک مـرغِ  نــوی آمــده با نامِ  

   است     پــر فتنه و چــال است تـُفالکه سرا پاش ، ) ريدی ف(بر همچو
  

  ی     فــحـــاش و شـريــری"کبير"کـه پشتیِ ! ه خـورِ  تازه ای الشـ

  ـر فتنه و چــال استپای و قــدمِ  شـومِ  تو ، َبد قرعه و فال است     پـ
  

  سواره     بــــا زشـــتِ  قــــواره) خرچه(يکی ) سه غرچه(گرديده به 

  سؤال است     پــر فتنه و چــال است) وفکبير( و) وففهيم (يعنی که
  

  که سـُکــلـيده عنانِ  ادبِ  تو     ديـــــدم  ز لـــبِ  تــو ) خـــرچـه( ای 

  جيبِ  دهنت پـــاره چـو سوراخِ  جوال است     پــر فتنه و چــال است
  

  ديگی که  سرِ آتشِ فـاشيست  به جوش است     حاجی به خروش است

  چو شغال است     پــر فتنه و چــال است) نـّتـَفُم(که ) کبيری(لجباز ، 
  

  ــنپـشقــل زده خــرمـ)     جرمن(شده) افغان(و)زردآلو(شده ) قيسی(

  کـه پر از قال ومقال است     پــر فتنه و چــال است)ويلهـسايتِ ط(در
  

  افسوس  ز  زاغ و زغــــن و کرگسِ  بی ُدم     حـــاجی شــده راه گـُم

  يعنی کـــه زمـــامِ  جلوش دستِ  ُجّهال است     پــر فتنه و چــال است
  

    بــــا خـشـــمِ  زوانــــهای ديـــگ پـــر از فـتـنـه و آشــــوبِ  زمانه   

   است     پــر فتنه و چــال استفضلۀ مال که پر از ، طـــويلـــــهمانند 
  

  بـــــاال  زده  دامــــــن)     رمنج(و  ) انیـافغ ( ديگِ  ُپر ازفـُضلۀای 

       پــر فتنه و چــال استريدن بـه چنين سايتِ شـما اصـِلِ کـمال است
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  آن مــــرکـــزِ  کــيــنــه )    مدينه( ز چـه  بنوشــته  ) کمينه(در جای 

  نـويسند َسـفال است     پــر فتنه و چــال است) فضله( بر)  فاضله(گر
        

  ) هـخرچ (هـم آن يکی )     سه غرچه( به » نعمت«اين هديۀ ناچيز ز

  ل استيعنی کـــه هـــدايای قشنگی  بــــه قبال است     پــر فتنه و چــا

  

  :نـوت
  "زن بدکاره"يعنی " غر"و " غر"و نيز مصغر " نادان"و " محنث  "= غرچه

  " خر کوچک"و " خر"  مصغر =خرچه 

    پست شدن ، پستی و فرومايگی=َسفال 

 

 


