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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire        طنـــــز 

  
   محمد اسحاق برکت     

 ٢٠٠٨اکتوبر  ٤     
 

  
ۍ   دپمخه کله چې کرزی سا وکاله د دغه شعری طنز جمهوری رياست پر

يناسـت   .ليکل شويدی، وړولهپه شاهی ارګ کی يی کمپله وغ او ک
ې د خو له هغه وخته تر دې اوو کاله تېرې سره نه شول  کرزی ساپ هوډونه تر اوسه نې

ولې هيلې له خاورې سره يو شوې اوهغه پخوانی ناورين اوغميزې په خپل  د او خلکو 
ا او... غله ،پاتې دی اوهغه پخوانيداړه ماران  ای   .یجنايتکاران پخپل 
 لوم خلک وايیافغانستان مظ نو د

ۍ دې په ما جوړه ده،کرزی ساپ   ٠ مرګ نه دی کربان شم که م

  
 حال زار وطن

  
  ه     دش هر کار ريا ازی وـــلبــپيشه دغ رــــــــهــ

  شده کارشيخ ما رــــــــــــتزوي رياپيشه و زاهد
       هانقــاـــــــــــخبـه  مرتد شته وگصوفی  دــملح

  شده ربالــــــــتشی به ک مر،بهـ کعراشی به رِه
  دام فـســـق     ــــــــــــــمفتی بــ قاضی بدام فتنه و

  ا شدهج پرسان ک،ردوــــــــــــــــــــمردم بدام ه
  اب     ــــــــــــــاندر پی حـســ رهزن محتسب شده

  ـال شـدهـــمـ ه بدست وـــــــــــبحرفته ُسگجانی 
  مال      ان وـــــــــــــج ران که دی ربودندگغارت
  ـدهشاطاعت روا ی و اــــــــــج صدر کرده بر

  توپ      زور  است وــــگتفن زوره مقام ب رتبه و
  م طال شـدهـــــــــــشلغـــ نرخ شلغم وه جنرال ب

  روزه جيفه دنيـا     چند رــــــبخاط ستيز  وگجن
  دهشـ شربپاـــــــکه مح زورآوران باهم فتاده اند

  ويش     ـــــــــاوج خـه اختالس رسيده ب  ورشوّت
  شده ی مبتالــــــــگبه چورهمه خوبه چپاول هم

  رند     ـــــــــــــــــــــدالــ  ودينار  ۀياران مست باد                                     
      شده   بپا رانگــدي ساز به رقص ميده که با رگبن      

  رشمه کنان پيش حاکمان دالری     ـــــکخيزکزنان 
  شـده   پولربا زک خودــــــقدرخيه کس ب رــــــه

    ـد    ــــــــــفرزنـــ فيض چور صدساله از پيرمرد
  دهـواشــــــــــان دخترک بينــگفکرازدواج ي در
  ی برو یـــــــريش ن که مرا کشيد يک بدار آن
  شده يش مالر وــــــری بکشت که ريشم چگآندي

  رزمان     ـوه صرـرعـــقهرمان ه، ای ملت غيور
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  شـده   قفا در راـــــچ تو بازی به سرنوشت من و
  نباشــيم       ـارـــــــــــــازين همدل وهوشيــ بعد رگ

 شده     به  قهقرا مظلوم و تر رم گشود مــظال بازار
      مامه پوشانست ـــــــــــ نه از ع"برکت"اين نالش 

  شده بال ش کل بجان ماـپکول داس وچک ی وگلن
  
  
   

 
 

 


