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 طنز

بی سرپناه،  و نادار و شصت فیصد فقیر پنج فیصد بیسواد، بیش از نود و سرزمینی مانند افغانستان که بیش از در

، آتش زندگی کرده باشد خون و چهل سال با جنگ و بیش از ملیون مصاب به مواد مخدره داشته و قریب به چهار

 در شود.نظام به سوی تجزیه سوق داده  وملوک الطوایفی خلق  ۀیحرو سره به ولت های دودست که ا تعجب آور

که اجازه  متفکر کله شخی های مغز برابر ، درتوسط عبدهللا جان «؟» شمول رایط فعلی به وجود آمدن دولت همهش

ه ترین ویران کنند ه کننده ترین وتبا ، همقطارانش شود و خشک نصیب عبدهللا ن خوان یغما یک توته نان دهد ازی نمی

  .را مردم خواهد کشید خواری بیشتر مذلت و روطن که با ست درا دولتی

 وطن تقدیم می کنم:  سروده شده است به درد مندان عزیز گونه ای را که بداهتا   طنز ۀمنظوم

 

 داریم نظام دوسره ست که عمری ما ز

 سره به مقام دو جز کس تن ندهدکس به 

 مدام گیر و سره هست کش میان دو در

 سره دوسالم  صلح و سره، دو زور جنگ و

 دو ازاطاعت  تا هست و و فرمان زد و حکم

 رهـام دو سـیـپ ر وـمــد اـادارات رس در

 دو امیر نامه بعد ازین خوانده شود خطبه ب

 رهـــس ام دوـــد امــارنـمـد بگــمساج در

 ورد ابنای پریشان وطنـخ ون دل میـخ

 سره جام دو د زـرورنـدگران مست غ
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 ردهـک ررـقـم درت امریکهـق پردست 

 رهـس غالم دو بهر آسایش خود، یک دو

 دـاد که داعش آمـتـفـپای نی طالب از

 سره دو ه نمایند قیامـانـه یک خـتا ب

 دو َجو درـازمحبت به رعایا نرسد ق

 رهـس رام دوــلیک دارند تقاضای خ

 دو کسند رــع امــال تابـوک و ءوزرا

 رهـس ده نام دوـیکی جاری ش لب هر رب

 «اسیر» قدرت ابردام تزویر نهاده ست 

 رهـس ام دوـزم چنگال هـتاده بـن افـوط

 

 فورت فرانک 2020 مارچ 2۴«اسیر» نسیم م.

 

      

 تذکر:       
کنند، می هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با اجرای "کلیک" بر

 
   

 

 
    


