
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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 مختارزاده

  ٢٠٠٩  \  ١٢ \ ١٥  
     شهــرِ  اسن ــ المان

  
  
  

  يگکِ  ُکوِکیگـُِد
  

  يانـــه گمشکوقـََسَمت ميدهم هذ! کرزی 

    پـيرن و تنبانـــه گمشکوکـاله و چپن  ،

  خود سازيی  طفــالنــه  و گـريانِ  زنانه

  چشمک زدن و لب گزِ  دندانـــه گمشکو

  سوزيد وطن بسکه  ز تبعيض و تعصب

  دامن زدنِ   ، آتـشِ  ِعـصيـانـــه گمشکو

  در قصرِ  سالمخانـه عجب محـفـلی برپا

  فلمِ  نو و ،  بـازيـچــۀ طـــفـالنه گمشکو

  ِ  دو تا مير غضبِ  جانی و زانیدر بين

   ايـشـانـــه گمشکوايسـتادن و هـمـکاریِ 

  با بانـدِ  تـروريست و ، جنايتگـر و مافی

   ايمانـــه گمشکو و سستیِ يکجــــا شـدن

  بيهوده  قسم خـوردن و بشکستنِ  سـوگند

    هـر آنـــه گمشکوبد قولی  و بـد عهدیِ 
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   خجل شدزين حـَلفِ وفاداريی تو ِحلف ،

  بی آبی  و سوگندی  بــه قرآنـــه گمشکو

  هـرچند کهِ  صبغت به تو توفيقِ  دعا داد

  دستِ  چپِ  شيطانـــه گمشکو)ماچيدنِ (

   افغانهبرِ   جمهــوریِ   اســالمیِ ای ر

  باهمت و غيرت شو و کفـرانـــه گمشکو

  شرمی زخــداوند و حيا کـن  ز رسـولش

  نوشــيـدنِ  خــــونِ  دلِ  افــغـانه گمشکو

  يعنی کــه بــه همرای خليلی و فهيم اُ ف

  رقــص و اتن و قــرسکِ  ميدانه گمشکو

  بر بيـوه زنـان و بـــه صغـيران و يتيمان

  رحمی کــن و بـيــدادِ  خـــدايـانه گمشکو

  قـاتــل و جـانی و فراری) گلـبدينِ  ( بر 

  ـر بستنِ  پيمانه گمشکولعنت کــن و ،  ب

  طـالبِ  يک چشمۀ بدماش) مال عـمرِ  ( 

   حيوانه گمشکوآن مـيـرغـضبِ  وحشیِ 

  بر کورِ  بمرگيی جنايتگــــرِ  خــونخـور

  ال  و ،  دلــنگـانه گمشکوزاری و ،  تـَو

  پـنـديده و آن فيلکِ  چوبی) وردکِ  ( با 

  نادانه گمشکو) اتمرِ ( گک و ) قانونی ( 

  ــرلحظه ترا کوک کند ، دستِ  اجانبهـ

  چـــرخـيــدنِ  بيهــوده به فرمانه گمشکو

  ۀ امريک و عرب رااين کـمکِ  نيم قـات

  ـــه سپس دادنِ  تـاوانه گمشکوتشش قــا

  هــــرچـــنـد کــه تاريخ بود شاهدِ  اعمال
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  گــفـتـــار و گپِ  ُمفتِ  ، فراوانه گمشکو

  ـا همتِ  افـغـانای ملتِ  بـــا غيرت و بـ

  جنگ و جــــدلِ  قــومی و اديانه گمشکو

  قلمِ  نقد ، به جوالن شدی آخر! » نعمت « 

  خـــاموشی و ُچپ بودنِ انسانـــه گمشکو

 

  


