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 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural         ادبی ــ فرهنگی

        
     نعمت اهللا مختارزاده

  لمان ــ  اِر اسنــ   شه
 ٢٠١٠ اپريل ٢٨    

  

 
  

  
   شنبه و پنجشنبه از طريقِ  تلويزيون پيامِ  افغان نشر ميگردد  که روزهای سهخانه و خانوادهخطاب به برنامۀ  

  
دِ  روز ، بندۀ حقير و و ُم مغرضی  ملبس به لباسهای فريبنده و ارتجاعیِ ِ در برنامۀ هفتۀ گذشتۀ تان  گستاخی و فضولی

رنشان شوم که مغرضی  فقير را   وادار ساخت   تا به برنامۀ شما  که به خانه و خانواده مسماست  تماس گرفته خاط
مانندِ  ديوارِ  نمکش  هر تـُفی را به خود کشيده  بی شرمانه  تهمتِ  شاخدار ، به برنامه داران ، روشنگران ، حتی  به 

 شنيدم که شما هم آنها را توصيه کرديد (  ی به  شما چنين گفت که ئ  بسته  چون ناعقی، به نق نق آمده  با ُپر روءشعرا
شعارشان اسالم را بکوبند ، نبايد به اشعارِ شان به ريشِ  پدر بخندند و به چادر مادر بخندند و احکامِ  دينِ  که نبايد به ا

با تاسف و باز هم با تأسف شما  به جای اينکه  از حق و حقيقت دفاع کرده آنچه حقيقت بود بيان ) .مقدسِ  اسالم را بکوبند
ه انداز، ُمهرِ  سکوت بر لب  زده  به اصطالح  به دروغ و  تهمتِ  نامردانۀ  او  ميکرديد ،  به پاُسخِ  جفنگهای  اين تفرق

به خداوندِ  بزرگ پناه ميبرم  وای به  من از شّر همچو اشخاصِ  بهتانگر و دروغگو  استغفراهللا  .دگزارديُمهرِ  صحه 
   بدهند فراحال مردمِ  بيچارۀ ما که از همچو اشخاص پيروی کرده به سخنانِ  شان گوش

ها، بشمول روز نشر  و در آرشيف هر}  آزاد افغانستان -افغانستان آزاد { ناگفته نماند که اشعارِ  بنده در سايتِ  انترنتی( 
ی که ريش ، چپن ، مال ، طالب ، چلی و غيره غيره ياد شده ، ئ ذخيره ميشود، البته در اشعار و طنزهاآرشيف بنده، 

که تعبيرِ  سوء ميکنند و به خود می چسپانند ،  با تأسف آنها از نعمتِ  سواد و  اصیاشخ.  منظور واضح و مفهوم است
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منطق بی بهره هستند ، بايد کمی به شعور آمده بدانند که درين زمينه تجارت و کاسبی کرده نميتوانند و نه دکانداری و 
    )  داللی

م  اميد کن ميتقديم شعرِ  خيلی کوتاه  با تشکر  و سپاس که از شما  دارم در قالب يک پارچهرا  ه ایحال با اجازه  ِگل
 .طرف پسند قرار بگيرد

 
  

      
  

  از منافق ها ، حمايت کرده ایای که نرمک 

  خيلی نامردانـــه ســوی ما ، ِرمايت کرده ای

  زان مــالی لــنگ  ،  تيری با کمانِ  شيطنت                                   

  فـيرِ راکت هاش را ، از شانه هايت کرده ای

  گـوئيا توصيه کردی ، شاعران را بر سکوت

  هر جفنگی گفت ، ُمفـتش را  ِوقايت کرده ای

  با شرارت ، تهمتی بــر شاعــر و برنامه دار                                    

  يدش ِرضايت کرده ایئُمهرِ  خاموشی بــه تا

  برسکوت از هر جفنگشايدت عادت نمودی 

  يا خـداناخواسـته جرمی ، يا جنايت کرده ای

  ســيـنه ام صد پاره گشت و ديده ام ابرِ  بهــار                                   

  ِکشــتـۀ ابـلـيـسـيـان را ، بس ِسقايت کرده ای

        از خــدا خواهـم که زهِر نيشِ  هر يک مدعی                              

  از کفِ  پای خودش، تا سر، سرايت کرده ای
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   روی خط "نِ  قيومیاعبدالرحم "روزِ  ديگر

  آمـــد و با نـغـزِ  گــفـتارش َوصايت کرده ای

  انــدکـی از بچـــه بـــازی هـــای فـيلمِ  مستند                             

  عاملـيـنـش را نصيحت ، هم هدايت کرده ای

  ـول و بجـا صحبت نمود آن محترمخيلی معـق

  طبعِ  ما جاری شدی، از بس عنايت کرده ای

  از اخيار و از ابرار و از اشرار هــم! گفت 

  حکايت کرده ای) گلبدين ( از خـَباثت هــای 

  راکتی هــــا را همی کــوبـيــد با منطق چنان

  چک چکی و کارتکی هـا را نـُفايت کرده ای

  ــرم  بر اين حقيرِ  بينوا     از ســـرِ  لـطـف و ک

  مخـتارزاده ، اينها را ِدرايت کرده ای! گفت 

  ميزنــــد مــردانــــه بـر دندانشان با شعرِ  تـَر                          

  ريشِ  شان را کنده ، ندافی به غايت کرده ای

  بی ادب هــــا را ، به نظمی هم  ادبکاری کند

  نباتش را ِرعايت کرده ایفــــرقِ  حلــــوا و 

  بهـــــرِ  تنويرِ  عزيزانی که در تاريکِ  جهل

  خـفـتـه ميباشند ، روشن ، بی ِنهايت کرده ای

  کاسب و از تــاجــر و بـقـــال و دکاندارِ  دين

  هــم ز دالالنِ  بی وجـــدان شـکايت کرده ای

  الخر گفت بر من ، از کرم آن پيرِ  َديناا بـتـ

  شعـرِ  تو ايشانرا کفايت کرده ای! » نعمتا « 

  بــــا تـشکــــر از شــــما و ، از همه بينندگان

  وقتِ  خيلی پــــربهـــاتانرا ، ِنکايت کرده ای
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  :معانی بعضی لغات 
*     سفارش ، وصيت ، اندرز  -َوصايت  *   بياری  آ  -ت  ِسقاي*    نگهداری  -ِوقايت  *   تيراندازی  -ِرمايت 

  دانستن ، دريافتن ، آگاهی -ِدرايت   *   دنرا از چيز ديگر جدا کرده دور اندازنآکه  پست و زبون ، چيزي-فايت  نـُ
  * گزند رساندن -ِنکايت *   دشتن  

 
 


