
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Satire ــــــــــــــــنـزـــــــطـــ

 

  "گذرگاه"محمد عارف عزيز : فرستنده 
  شھر ليموژ ــ فرانسه                 

  2011نومبر  17                     

  

  

  

 "ھارون يوسيفی"م از طنز منظو
 

 قسم �قه دارـــــــــــــــع و بر سفيدِی چشم       ار يار قسمـــــــــــــمرا به فِش فِش ديگ بخ

 ما داد بر کفار قسم ميھن   اکــــــــــــکه خ      زار ِ آن مقام بلندـــــــــــــــمرا به خشتکِ اي

 ار قسمــــــــــــــــــبه بی ثباتِی اوضاع قندھ      بلخ و فيض آباد و ھلمند و زنه ــبه جنگِ غ

 زوار قسم  مدِ حْ دا مَ ـــــــــــــــف  پای و بوی       خليفه شير احمد  رابِ ــــــــــج مرا به غاِر 

 زير کار قسم ان ــــــــــمرغ  ۀخست باِل  به       روسـمرا به سرخی شاتوت و تاِج سرِخ خ

 پيسه دار قسم  انِ ــــــشيخ  واریـروزه خ و      انهــــــــــــــــزھد خماراِن کنج ميخ  مرا به

 از چشِم انتظار قسم واِن پرــــــــــــــــــبان و      نه آب ونان دارند که نه مکتب،  به کودکان

 بدار قسم ِن سررداـــــــــــــــــبه سربلندِی م      بفقر و چور و چپاول که در وطن جاريست

 ار قسمـــــــــــــــــنشانده ملت ما را در انتظ      که کنون  ارجیـــخ  به وعده ھای دروغين

 طالب ھزار بار قسم ۀسوت  وردهـــــــــکه خ      مزِن مامايْ  ۀادرِی کھنـــــــــــــــــــقسم به چ

 ار قسمـــــــــشک ۀطعم ه گشته مردم شان ک      زه و ليبیــــــــــــــمرا به کابل و بغداد و غ

 واھر جبار قسمـــــــخ تخت جمعی  و روِز       مرِد شيرآغايْ ــــُـــــخ  اوCد  به ختنه سوریِ 

 الب به گلبھار قسمـــــــــــــــــبمگذارِی ط و      �ل آبادــــــــــــــــزابل و ج مرا به گدودِی 

 ِه نمی شود ای دوستما ب اِر ميھِن ـــــکه ک

  من طنز نيشدار قســن کنايه و ايـــــــــــبه اي
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  :يادداشت پورتال

جناب محمد عارف  ،رستندۀ محترم آنرا به احترام ف مندرجۀ اين صفحهۀ طنزي
نشر کرديم،  ميباشند، که از ھمکاران دائمی و گرانقدر پورتال ،"گذرگاه"عزيز 

  .عرفتی نداريممکدام ه ۀ منظومورنه از سرايند
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