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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

        
  نعمت اهللا مختارزاده     

       شهــر اسن ــ المان
  ٢٠٠٩ اکتوبر ١٨     

 

 

  ٤٩  ِشکَوه

   :در جرمنی ) ٩( 

  } الف { 

  وانگـشـتـه وجـب ، از پـیِ  دالر د

  تا کـه کـند ، بانکِ  سويسش روان

  روز و شب هرسو بخريد وفروش

  گه به سرِ دست وگهی هم به دوش

  ای وجب و ای رجـب و ای عجب

  شکوۀ مــــا  پـشـتِ  شما در وجب

  گـاهی خـــرد ، مــوتـرِ  زنگيده را

  گــــاهــی بـــرد مــوترِ  جنگيده را

  کـُـپی کـشی ، رنگ ســرِ  دوستان

  شــده تخنيکی ، کــيلومترِ  شانکم 

  وای وجب  ، کاسبِ  افــــغان نگر

  کاسبِ  جـرمن  شـده  حيـران نگر

  پول دهد ،  گاهی بــه اين و به آن

  بـهـــرِ  تـصادم کـَــَدنِ  مــوتـــران
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  بــر ســرِ  هـر بيمه ، کالهها نهـد

  قطــره ای از بحــــر به ايشان دهد

  ــــغان نگروای وجب  ، کاسبِ  اف

  کاسبِ  جـرمن  شـده  حيـران نگر

  گاهی بـِکـُن تعمــير و ، گاهی تکر

  چـــنـد بــرابــر کـُــنـََدش ســاده تر

  موترِ  خـود ، ُبـرده به ماسکو دهد

  دزدی شـــده ، بـيـمه به او نـَو دهد

  وای وجب  ، کاسبِ  افــــغان نگر

  ســازشــی بــا بـيـمه و دزدان نگر

  گـاهـی خـََرد جنسی که دزدی شده

  صاحـبِ  آن ، مـُــرده و بندی شده

  گـــر کسی را حاجتی بـاشد به پول

  داده  و  سه چــنـد نمـــوده حصول

  وای وجب  ، کاسبِ  افــــغان نگر

  کاسبِ  جـرمن  شـده  حيـران نگر

  تـــوزيــعِ  اعــالن ، ز چاپخانه ها

  رِ  النه هاکــــــرده قـــــرارداد ، َد

  يک شـشـمـش پخش شد و ديگرش

  شد از موترش) گـاربيج(داخــــلِ  

  وای وجب  ،  توزيعِ   اعالن نگر

  کــارگـــر از الگـرِ  افـــــغان نگر
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  ٥٠ ِشکَوه
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  شش نفرش ليست نوشته ، ضرور

  کـــرده سرِ  سه نفر ، آنرا به زور

  ِ  اضافـيـش ، به جيبش نهادپــــول

  گر کسی حق خواست جوابش بداد

  وای وجب  ، مــاهــرِ  افـغان نگر

  کارگــران  ،  جملـه گـريزان نگر

  بقيه دارد

  

  

  
 

 


