
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

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   طنـــــــــز

      
  نعمت اهللا مختارزاد    
     شهـــر اسن ــ المان 

  ٢٠٠٩ نومبر ١١    

 

 

  ٧٢ ِشکَوه
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  بستيک خبرِ  خـيـلی بد و ،  جال

  گوش فـــرا  ده  ، هــنرِ  طالبست

  شخصِ  وطندوست زمغرب زمين

  کــــرده وصّيت به پسر ، اينچنين

  وای عجب ، خواهشِ  انسان نگر

  مـؤمـن و هــــم مسلمِ  افــغان نگر

  خواهشی دارم ز تـــو ، جانِ  پدر

  مـــــردۀ مـــن ، جانـبِ  ميهن ببر

  طــنهم کـَفـَن و َدفـن نـمــــا در و

  روحِ  پــــدر شــــاد نمـا جانِ  من

  وای عجب ، خواهشِ  انسان نگر

  مؤمن و هــــم مسلمِ  افـغــان نگر

  ُمــــرد  پــدر ،  ُبرد پسر مرده را
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  سوی وطـن  خاطــــرِ  افسرده را

  خواست ، کند دفن که طالب رسيد

  او ،  کـفنِ  مرده ، به دستش دريد

  ان نگروای عجب  ،  طالــبِ  افغ

  ُدّره و شـــــالقِ  ، بــه بيجان نگر

  جسـد ريـش نــدارد چرا؟! گـفـت 

  حـُکـــــمِ  شــريـعـت بـنـمايـــم إدا

  ُدّره و شــــــالق زد هـفـتاد و چار

  بــــر جـسـدِ  مـــردۀ  بيمار و زار

  وای عجب  ،  طالــبِ  افغان نگر

  ظلم بــه هر مرده و  بی جان نگر

  بعــــد ، بگــفـتی بــه پسر اينچنين

  دفـــنِ  پدر خـواهی اگر در زمين

  مبلغِ  گــــــزاف بــــه طـــالب بده

  جـــــرمِ  جسد ، بهـــرِ  مثالب بده

  وای عـجـب ، طالبِ  افـغـان نگر

  مــرده ز جورش شد هراسان نگر

  مــــردۀ بی ريـش ، به خندق شود

  لق شودحــــرق شـــود ، يا که مع

  چونکه تو ، باريشی ، بپرداز نـَقد

  جـــرم و جريمه ، همه بنمای فـَقد

  وای عجب  ، طـالـــبِ  افغان نگر

  مرده ز جورش شــد هراسان نگر
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  عاقبتش ، اين بــــَود ای جانِ  من

  طنمـــردۀ هــرکس که رود در و

  زنده  اگر رفت ، چه خواهد چشيد

  موی سر حـتـماً  ز کــفِ  پا کشيد

  وای عجب ، عـــالـــمِ  انسان نگر

  عالــــمِ  حيوان شـــده حيران نگر

  

 بقيه دارد
 


