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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 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     طنز

  

  محمد اسحق برکت  
 ويرجينيا ــ امريکا  

٢٠٠٨-١٢-١٣    
  
  

 تــوبــه ــ تــوبــه ــ تــوبــه
  

 طـــنز
  

ي خو پخپله منحرف له شــريعته دعوی د   شريعت ک
  ې آخوند نه مې توبه له امامت مې تــوبه دهله دغس

  تــوبــه ــ تــوبــه ــ تــوبــه
  

  خلکو ته پېغـــــور شــي شي و قاضی چې رشــوتخــور
  له دغسې قاضي نه مې توبه له قضاوت نه مې توبه ده

  تــوبــه ــ تــوبــه ــ تــوبــه
  

  چې تنظيمي وي وزارت کــې بې نظـــمي وی وزير
  نه مې توبه له وزارت نه مې توبه ده وزيرله دغسې 

  تــوبــه ــ تــوبــه ــ تــوبــه 
  
  په دوی کې بيا شقاق وي شوری کې چې نفــاق وي او

  له دغسې وکيل نه مې توبه له وکالت نه مې توبه ده
  تــوبــه ــ تــوبــه ــ تــوبــه

  
ونه   يوه ورځ به وي خوبــــــونه  بله ورځ به وي جنــــ

ريوان اوپه   خشونت نه مې توبه ده  دغسې شوراکې الس 
  تــوبــه ــ تــوبــه ــ تــوبــه

  
  ای سوي غداران دي په دولت کې لوټماران دی يو

  له اختالس نه مې توبه او لـه غارت نه مې توبه ده
  تــوبــه ــ تــوبــه ــ تــوبــه
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ـــلميري ده کچکول دی بې ل   غــــــــوری دهاردو کې چې روان 

ته کې ممتاز او قهرمان دی له داسې شجاعت نه مې توبه ده   په ت
  تــوبــه ــ تــوبــه ــ تــوبــه

  
  خلقی چې پرچمي شي او بيـا دواړه اخوانــی شي

  له دغسې اتحاد نه مې توبه او له وحدت نه مې توبه ده
  تــوبــه ــ تــوبــه ــ ټــوبــه

  
  حاکمان يې ټول بد نام نظام، لی داليد په جهان دعدالت چا

  په دغسې نظام کې له طبيب مې توبه له طبابت نه مې توبه ده
  تــوبــه ــ تــوبــه ــ تــوبــه

  
ي وي بيشمېره   مجاهد چې وتلی وي له کوره پيسې يې ټولې ک

  نه مې توبه ده شهادت نه مې توبه ده له دغسې جهاد
  تــوبــه ــ تــوبــه ــ تــوبــه

  
  غدار وی وي بې الری منحرف وي او رهبر دې چې لوټمار

  له دغسې رهبر نه مې توبه له اطاعت نه مې توبه ده
  تــوبــه ــ تــوبــه ــ تــوبــه

  
  )برکته ( چې ورور دې په وطن باندې مين نوي له زړه نه 

  له دغسې وروري نه مې توبه له اخوت نه مې توبه ده
  وبــهتــوبــه ــ تــوبــه ــ تــ

  
  

                                       
  
 

 


