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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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 Political          سياسی

  
  نعمت اهللا مختـارزاده  
  ٢٠١٠اول مــــارچ   
  لمانــ اهرِ  اسـن ـش  

  
  
  

  
  

  افسانه و سی سانه ، چل دزد ، بــه يک خانه

   چون  وحشی  و ديوانهـم ،افتاده به جانِ  هـ

  بـا هــيـزمِ  پاکستان شان ، ُپخت و پزِ  بـدمــا

  مرچ و نمکِ  ايــران ، دال است  پـرهـيزانه   

  يونو شده دايــرکتر  ،  در فـلـمِ  چــپـاولـگــر

  سوزد همه  خشک و تـر، فوری و عجوالنه

  ناتویِ  هنـــرپيشه  ،  بگـــرفته بکف ، تيشـه

  ـــنـد ريشــه ، بــا رولِ  شريفانهتا قـــطــع ک

  مريکه و بدماشی ، بـــر زخـم ، نمک پاشیا

  با طــايــفــۀ نــاشی ،  صـــد مرتـبـه روزانه

  از يکطــرفی  انگليس ، از سوی دگر ابليس
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  مکــر کـنـند شـانه گيسوی ســيـاست را ، با

  اعــرابِ  جـنـايتگــر ، بـا نوکـر و با چاکـــر

  ـونِ  وطـنــــداران ، بـــاال زَده پيمانهاز خـــ

  مخلــوطِ  ديانت شــد ، از بسکه سياست هــا

  پس صاحبِ  فـتـوا بين ، هـر جاهل و ديوانه

  از لــندنِ  اســتعمار ، بی قـيـزه و بـی افـسار

  چــــون کارتکیِّ اشـرار ، در نقـدِ  شـريرانه

  ؟لم داردـرِ  چـــه ، جـوالنِ  قـز بهــ! گويـند 

  بر لنگی و ريش و پشم ، اين شاعـرِ ُپـرچانه

  بـر صبغـت و ســيـاف و ، گلبدين و ، ربانی

  شـالقِ  اديـبـانـه ، هـــر هـفـته ، دو ســه دانه

  گاهی به سـرِ  سيرت ، گاهـی بـه پسِ  ارشاد

  از بـِعـثـت و از َبـعـثـت  ،  با واژۀ لـُـوشــانه

   ، از سهـوِ  پروفيسرِعرفان و هم از عـُرفـان

  از لشمک و از نرمـک ، بـا قـصه و افــسانه

  پـوهـانــدِ  وضوکـردن ، بر داکـتـرِ اسـتـنـجا

  اُ ســتادِ  مــريـضـانه  و ،  انجـنـيـرِ  غـُســل

  شعرش به همه جاری ، حتا ، بـه عـزيزانش

  فی المحفل و فی المجلس فی اللحظه و فی اآلنه

  آری بـه خــدا ، بــرحق ، گــويــد ، همين آقا

  چون عادتِ  شان گشته ، هــر هـفته ، و ماهانه

  هدآغــاسی و شــاغـاسی  ،  مــــال و چلــی زا

  در فکـرِ  مـفـادِ  خـود ، بـا صحبتِ  ُپـوسانه

  در ديــگ ، مالزاده ، هــر لحظه َپـزد آشـی

  ــــيوۀ رندانهتـفـــريــقِ  مـذاهـب را  ،  بـا ش

  بــا لــنگی و بـا کـــاله ، با چــادر و با چلتار

  با ريشِ  چــو زنبيلش ، از خــود شده بيگانه

  بيگانـه چــه مـيـدانــد ، از ســوزِ  دلِ  افغان

  ای هـمــوطنان رحـمـی ، بــر ميهـنِ  ويرانه
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  گــه دوستم و ربـــانـی ، گــه طالب و گلبدين

  يالنه ذای خود ، در کارِ  ربا چک چکی هـــ

  با نـامِ  مجــاهـــديــن ، هر  کارتکیِّ بی دين

  از مسجدِ  تـــرکی هـا  جمع کرده زر و دانه

   گلبدين  ،  از بهرِ  جحادی هاِ نصفش بـــر

  نصفِ  دگــرش در جـيـب ، تـا خانۀِ  شاهانه

  اين چک چکــيهــا دايـم ، مـثلِ  خرِ  اعرابند

   خود بـنـدنـد ، با عـرعـرِ  مستانهپشتاره بــه

  خـواهش کنم از ايشان ، قدری به شعور آيند

   اشــعــارم  ، را درکِ  شــريـفانهِ تـا معـنـی

  بيهوده  نچسپانـنـد ،  بر چادر و ريشِ ِ خــود

  ُدردانـــۀ نـقــدم را ، بـــی حـُرمت و شرمانه

  به سخن دارد بر دردِ جهان درمان» نعمت«

  را ،عقل است َسليمانه" فـهـم بـلــنـدان"گــر 

  
  
 

  :شرح بعض لغات  
  

  "ابن الوقت"هر حزب و گروه را در جيب دارد، يعنی " کارت"به کسی گويند که " کارتکی"ــ 
  "سِگ هر سوار"و باصطالح کابلی " دنباله رو"کند، يعنی " چک چک"آنست که برای هر کس " چک چکی"ــ 
  !!!!!طه ای نداردبمقدس هيچ را" جهاد"، که با "انکار گر"و " منکر"يعنی " جحادی"ــ 
 خود  "يضانهمـر ـتاداُ س"    و"لانجـنـيـرِ  غـُسـ"،  "ردنوهـاندِ  وضوکپ" ، "داکـترِ اسـتـنـجا"ــ 
  .وم اند و نيازی به شرح ندارندهمف

  

 


