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 02/04/2017              محمد عزیز عزیزی
 

 پارلمان غیر مسئول افغانستان 
  به زبان طنز ؟!

 

** * ** 
 

   ؟!هـسامان است به شورا چ و کشور چنین بی سر اگر    

 ه؟!ـچ خ ویران است به شورایـبنیاد ملک از ب اگر  
 

 تبهــــکاری  لم وـظ رشـــوت و اگر اندر فســـاد و

 ؟! هـشورا چبدنام جهان این ملک افغان است به  و
 

   ر بودجه را مصرف کنند یا نهوزارت خانه ها گـ 

 ه؟! ـچ گی از این وزیران است به شورااگر بیکار
 

 ـنی زار از ملک ما از ترس نا امـــا ههـ اگر صد

 ؟!هـبیابان است به شورا چ و بر جانب کوه  فرار
 

 روز ا نیمـی هلمند و ر ووگــیا لـــاگر اندر کنــــر 

 ه؟!ـازخون انسان است به شورا چ خون روانوجوی 
 

 راتـیا ه غور و راه وف وبادغیس و  نیمروز اگر

 ه؟!نگـهی سپاه ایران است به شورا چکنون جوال

 

 ت شمـــال مملکت نا امــــن می گـرددـمـر سـاگ

 ؟!چه بغالن است به شورا در مرز سقوط کندز و و
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 2از 2

 ه د کشتـــها شون ـار صدانفجــ حار ور از انتــاگ

 چه؟! است به شوراگریان چشم هرکس در وطن با و
 

 د ــــت را او نمـــی دانـیـت گــــر امنـیـر امنـوزی

 ؟!هـاست به شورا چ نبسیار آسار قتل کسان ـاگ
 

 مال خلق مسئول است  از جان و ،هـلـر داخـوزی

  ؟!چه سوئی فراوان است به شورا اگر دزدی به هر
 

  ارزش با است و گرانسنگوزیر جنگ اگر خوابش 

 (1؟!)ه شورا چهست بیمتش بسیار ارزانق« سنگین»و 
 

 ه دهــا انتحـاری است ـز کابل بـرکمــ در اگـــر

 چه ؟!  به شورا است یا آن این و بدوشگنـــاه آن 
 

 امــــان از میهن مـا رخت بر بستـه  ر امن واگ

 چه؟!  به شورا فقط مسئول آن ملک پاکستان است
 

 ر دی بیگمان آخــانت را نبنـگر ده« عزیزی»

  چه؟! شوراسزای تو فقط در کنج زندان است به 

 پایان 

** * ** 

 17:54روز سه شنبه ساعت 

 میالدی  2017مارچ سال 28

 د است که بدست طالبان سقوطنلسوالی سنگین والیت هلمو( مراد 1)

 

 
 

 

 

 


