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  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political Satire  طنــز سياسی

  
 نعمت اهللا مختارزاده   

  شهـرِ  اسن ــ الـمان    
   ٢٠٠٩ می ٢٩     

  

  

  

   ميهنشيشۀ ناموس
  
  

  ميکنیاز بهــرِ  چه ، ُجرمِ  مکرر  ) !  کــرزيـا(

  ِ   مـيـهــن را ، مکدر ميکنیشــيـشــۀ   نـامــوس

   ، نوش جانیدخور و ريدی و ـردیُبهشت سالی 

  زهرِ  جانت  ،  بعـد ازين ، گر بارِ  ديگر ميکنی

  چشمک زنان به تن ، تنبان و پيراهـن و ـيـلکِج

  ، بر سر ميکنی  سور  کالِهخود به دستِ  خود ،

   ماش  می لـُولی چرا ؟گــر تـو افغانی ، به مثلِ 

  ،  تر ميکنیونِ  دل اچــۀ افـغــانيت  ،  بـا خــــپ

  شـــانـــه بـر ُدمِ  ســياست ، گر زنــد  هر ناخلف

  زلفِ  مــــذهب را بـنـامش بـســـته بـر در ميکنی

   دهرتــــرورســتانِ  و با  افــــراطـيــونبــا هـمـه

  ــر و بـنجـر ميکنیانـت ،  جـِ  ديـارِ وحدت ، بـات
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  کـــارِ  قــاچــاق و مخـــــدر ، انحصارِ  خـانــدان

  کاســــبی هـــــا پشتِ  پـــرده  ،  با برادر ميکنی 

   )گلَبدين(و) خوجئين(و) فـهـيـم(ا ـدر شراکت  ، ب

  ميکنی) پـودر ( ، کارِ )مـحـقــق (و) خلـيـلـی (بـا

  ک َدورِ  دگرباز ميخواهی کــــه بی شرمانـــه ، ي

  ، خود را پلستر ميکنی ) يمقس (و با  ) کـريم ( با 

  گــرچــه خــود بهـتر شناسی ، معاونينِ  خويشتن

   را  بــرابــر ميکنیکـــرگــسانت ، عـُقـابــانبـــا 

  ، وی جنايتکارِ پست) فيلِ چوبی(، ای ) فهيم(ای 

  ، تاپـــه بـــر تقديرِ  رهبر ميکنی) هيتلـر(ُمهــــرِ  

  مادرِ  گيتی نـــزايــد ، چــون تو بی شــرم و حــيا

  ظـــلـم و بـيـداد و جـفــــا ، حــتا به خواهر ميکنی

  انـدر گـريبان و بـِشـَرم، ـر نما ـ َس )خـلـيـلـی(ای 

  ترسی گـــــر از خـالـقـت در روزِ  محشر ميکنی

  رقص مرده ها َو   ،  فرقِ  سرمـيـخ کـوبـيـدن به

   ميکنیتو کافر   ،  تنـهاانــقــطـعِ  پـســـتـانِ  زن

  ای لـعـيـنثـبـتِ  تـاريـخ است  اعـمالِ  شنيعت ، 

   ميکنیپـونــد و دالـر اجــنـبـی بـا ِ ـری ــنــوکــ

   ،  از حق بيخبرـــيــرِ  دولــتِ  ايــران  و ای اج

   کنده ، خاک بر سر ميکنیقبرِ  خــــود را  ساده

   الشخـــوری با ايـن و آن و ،  بـا گــــروِهســازک

  بهــــرِ  شهـــرت ، اســتفاده ، هـم ز مادر ميکنی
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   ،  کاسـبی بــاالگــرفت) مـحـقـقورکشاپِ  (در 

  مــوتـــرِ  انـديـشـــه هـــا را  مفت  پـنچـر ميکنی

  ر و بار نيست بر تو کا)ماهيچه خوری(ای که جز

  ، خيلی عرعر ميکنی  )لموزين( و ) کـَديالک( با

  ترس ، از ايزد نمـا و  ،  شرم  ،  از پروردگار

  می رســـد روزی ، نـدامـت نــزدِ  داور ميکنی

  )مسکينِ  يار(ت ، آن ـگف يشب پر ، تی گفتادوس

  در اين اواخـــر ، نـقــد کمتر ميکنی» نعمتا « 

  ، انــدکــی انشاء نما ) محقق( و  ) خليلی( بر 

  خـــاطـــرِ  بينندگانــــرا ، گـــــر معطر ميکنی

  بـنـده هـــم با خــامـــۀ بشکستۀ خـود ، اينچنين

 چيزکی بنوشته ام ، شايـــد کـــــه  باور ميکنی
  


