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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political سياسی

  
  نعمت اهللا مخـتـارزاده

  لمانشهرِ  اسن ــ ا
  ٢٠١٠ فبروری٦
   

  
  
  

  تحفۀ وحشت
  بنگــــر کـــه عالـم پر گل و گلزار شد!  هموطن 

   ســبزيـنه در انظار شدخشکی و زردِ  خـــزان ، 

  بسترِ  گل در چمن ، آخــــر سـر و سـامان گرفت

  عـنـــدلـيـب از بــــاده و جـــامِ  نـــوا ســرشار شد

  باغ و ، بلبل در چمن ـه در دامـان و ،  گل دراللـ

  راضی از معشوق ، عــاشق  ،  دلبر از دلدار شد

   عاشقانشمعِ  وحــدت ، انجمن آرا ، بـــه بــــزمِ 

   را َعـلمبردار شدطـــالــــب  ، غيرتِ  پـــروانـــه

  حيف از افـــغـان ســتانِ   باســــتانِ   قهــــرمــان

   شدبيشۀ اشرار و ، بانــــدِ   تـــرورمـــرکـــــزِ   

   اخـتـناق و ،لـتم و شــتم و ـــــار انـتح وانفجـــــار

  ونــقِ  بازار شد  ، راعـــرابِ  وحشــیتحـــفــۀ  

  شـيـشـۀ نــامــوسِ  آرامش  ،  بــه ســنگِ  اجنبی

  ُمفـســدانِ  هـــاّر شدَجغــزی َجغــزی ، زيرِ  پای 

   ،  گـرچه ، بــدتــر از يکديگرند گلـبـته وطـالــب

   شدجنگساالرو خــائــنِ  ملی هــــر کــــــدامش ، 
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   زغـنکــرگس و کلمرغ و بــوم و بـاشه و زاغ و

  يا چو گرگ و چون شغال و ببر و چون کفتار شد

   نوشد ،  تا ابـدگلبديــن آب از  دستِ  هــــرکـــــه

   غـدار شدنــــااليـــقِ بـــنــده و امت  ،  بـــــه آن 

  صاحبِ  ســـــيم و زر و ســرمايـــه و نـام و مقام

   شدارراکـتـــب حکـمـتـيـار ِ   چلــــم بــردارِ تـــــا 

  گــــر بـــه آبِ  زمــزم و کـوثر کند غسل و وضو

  ـاکِ  او   کی پاک ، َبــل   مـردار شدــطينتِ  نــاپ

  فـَـلـَـجمــــوتــرِ  انـــديشه اش از بـيـسـوادی هـــا 

   بدکار شدنـَـَمج ، همچون  َولـَـج  ، انـدر  بــد کلج

  َهَمجدِ    و ، گاهی هـم بـه ماننَرعاعُ الـنـاسگـه ، 

  ـار شددالِ   پاکســـــــتان    او  را  ،   لـُـقــمۀ  تـّي

  خلج و ، از نج قـُـلـ و  ، ُرماتـيـزم و   بــواسـيراز

  نالـــه و فــرياد  ،  روز و شــب ازان  بـيـمار شد

   چنانچک چکی هايشالِ  خــامِ  يک تـن بـر سؤ

   شدمسکـــينيار از فــهــمِ   پاُسخِ  دنــــدان شـــکن

  ويــــرانه ميهن ، ميشود ، ويرانه تر ! کــــرزيـــا 

   شدحکمتيارکه   ، ياب طالـگــــر تـــرا همکار ، 

  جيره خورانِ  عربديــــدی از جـــور و جـفـای 

  پـــيـکــــــرِ  بـــودا  بــه آنی ، محو در اسرار شد

  در چنين عصری کــه عالم است ، در دستِ  بشر

  يهنِ  ما پـــــر ز ريـــش و پــشـم و از چلتار شدم

  ديگـــــــران تسـخـيــــرِ  عــــالمهـا نمودند و ولی

  ملتِ  افغــــــان بـــه ضدِ  هـــم  بـه يک پيکار شد

  رختِ  جهـــــالت را ز ملکِ  ما ببند! ای خـــــدا 

  تا شـعـــــور و عــقـل ، از خوابِ  گران بيدار شد

   بـــنـمــــا افتخار ابــراربــر صحبتِ ! » عمتا ن« 

  بايــــــد ، دست و دل بردار شداشــــرار از گـپِ  
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  :معانی بعضی از لغات
دشنام  ــ شـَـتـم ***  زدن ، بر سوراخِ  بينی زدن ، تير انداختنــلـَـتـم 

 ه کردنـــــخف ــ اختناق   ***  دادن ، سرزنش ، جور ، فساد ، قباحت
 هــار*** رد ، ريزه ريزه خرد خ ــ جغزی جغزی *** ن  ، گلو گرفت

جانورِ  ديوانه ، سگِ  ديوانه ، سگِ  گزنده ، گوشتِ  گنديده ، فضله ــ 
*** ت ناو افگندگی انسان و حيوان را هم ميگويند ، سرگين ساير حيوا

ــ  لـَج َو***ا انِ  پاها ، گشادی ميانِ  دندانهبيحس ، گشادی مي ــ ـَـلـَجف
پشه ، مگس ــ نـَمـَج   ***  ريگستان ، راه در رمل ، راه در ريگِهرا

 ــ مردم پست و الناس َرعاعُ *** وپست ريز ، مردم پست و فرومايه
احمق ، بی سر و پا ، گرسنگی ، مگسِ  کوچکی هـَمـَج ــ *** فرومايه 

 ـَـلـَـَجخ *** که بر روی خر نشيند و خرمگس که نيز بر گوسفند نشيند
دردِ  استخوان ، مبتال گرديدن به دردِ  استخوان ، ماندگی ، کوفتگی ــ  

  ***، تباهی ، قيزه زدن 
 

 


