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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

  
 نعمت اهللا مختارزاده    
 لمان ــ  ار اسنـــشه    
   ٢٠٠٩جوالی ٢١     

  

  

  

  مفسدِ  فی االرض
  است)  حکمتِ  يار(َبد           ه چون گژدم و مار استـديشه کــراکت زنِ  ان

  است) حکمتِ  يار( َبد ، که رويش ُپرِ خار است          ) بد کيش) (گلَبـدينِ (
  

  ِ  ثـانـی)هيتلــــر ( بدکــــاره  ،  جنايتگــــر و جنگ آفـــر و جانی          آن  

  است) حکمتِ  يار( َبد دايم  به خــرِ  جهل و جهالت ، چپه سوار است          
  

  ب  به رو  مانــده و ، نــه روی  به رخسار          بی ننگک و بـی عـــارنه آ

  است) حکمتِ  يار( َبد جيبِ  شــرف و شخصيتش ، پـاره و غار است          
  

  نه شــرم و حـيـا دارد و  ،  نه عزت و حرمـت          نــــه غــيـرت و هـمت

  است) حکمتِ  يار( َبد است          کــارش هــمه با راکت و  خـُمپــاره عيار 
  

  مـپــولِ  تــيــزابـــرِ  اعـــراب          بـــا اگــــه نوکـرِ  انگليس و گهی چاک

  است) حکمتِ  يار( َبد بـر صورتِ  خوبـانِ  وطـن، پاش و فرار است         
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   َپـِکســتــانمادروطــن از جـــور و جــفايش  شــده ويـران          بـا مکــــرِ 

  است) حکمتِ  يار( َبد دال خـوردنـش از ديگِ  اجانب  مـزه دار است          
  

  تحـقـيــــر و  تـمـسخـُر شــــدنِ  ملتِ  افغـــــان          بـــــا فــــتــنـۀ ايــــران

  است) رحکمتِ  يا( َبد  َبـد رهـبـرِ  َبد قــــول  و  قـــرار است          نامردیِ 
  

  کـه مجـّدد ز شرارت          چـــون تـخــمِ  حـقارت )  صبغت( آن حضرتِ   

  است) حکمتِ  يار( َبد از نطـفـۀ اعــــرابِ   چــتـلـکـار ،  شمار است          
  

  يـعـنـی  کـــه  مـداری)          مزاری(و ) سياف( و ) ربانی ( و  ) گيالنی( 

  است) حکمتِ  يار( َبد خود  ، تار و متار است           با شــادی و  جمبوریِ 
  

  چون گرگ و چو اهمر)          اتمر(و) خرم(،)فهيم(و) ودـمسع(و) قانونی( 

  است) حکمتِ  يار( َبد در الشخوری هــر يکی مدهوش و خمار است          
  

  ، دو کـلـولـه          هــر دو  ِضـدِّ   گـولــه ) قـمحق( و  ) خليلی( بنگـــر به 

  است) حکمتِ  يار( َبد از ماهـيچه ُپر ،  موترِ  کاديل  ،  قــطـار است          
  

     اروپـــــاـیِ ــــرديده مسما          ويـسـکــکــــه به اسمِ  نوی گــ )  دوستم(

  است) حکمتِ  يار( َبد است          اين تحفۀ غـــــربی   ، َدمِ  راهش به نثار 
  

  پوشيدنِ  يک جوره دريشی  ،  چـل هـــــزاری          احســــاس  نـــــــداری

  است) حکمتِ  يار( َبد مگر، ماشينِ پوند است و ُدالر است          ) هـعبدالل(
  

  ه  و   با نازهـــر روز ، يکی فـــلــمِ  نـــوی ، ميشوه آغـاز          بــا عشــــو

  است) حکمتِ  يار( َبد کـــه هـنرپيشۀ  فلمِ  چـپـه کار است           ) کــرزی( 
  

  که دايرکترِ  ، فلمهـــای تـــراژيـد          از ما خـو  ،  نـپـرسـيد)  ه ــ اوبام(

  است) حکمتِ  يار( َبد صياد شـــد و  ملتِ  ما ، صيد و شــــکار است          
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     جـمـهـورتِ  رنــجــور          بر  کرسیِ واهـــد که پزد آش ، ازين  ملخـــ

  است) حکمتِ  يار( َبد ناشسته، کلــه پاچـه ، درون ، ديگِ ُبخار است          
  

   جمهور          فـلـمـيـست بــه دســتور بـــه کانديدی اين مصرفِ  گـــزاف ، 

  است) حکمتِ  يار( َبد هـزار است          دختر ، چـل و يک دانه و ، بدماش 
  

  بــــرنـــامــــــۀ جـالـب)          طالب( ،  ديدم که نشسته  ، يکی  ) هطالـبـ(با 

  است) حکمتِ  يار( َبد از ديــن و سياست کچری ، ُپر بــه طغار است          
  

  ـز فــسـق ، نـبـيـنـیگـــر مـفـسدِ  فــی االرض ، شـود نـاطقِ  دينی          جــ

  است) حکمتِ  يار( َبد مسجد پس از آن ، مـرکـز و مـيدانِ  قمار است          
  

   بـدکار          از احـــــمــد ِ  نــامـدارـــمــاالتِ  کــــلـه خــــــالی ِ جــــامعِ  ک

  است)  يارحکمتِ ( َبد ُمشتِ  ادبی خـــــورده  ، کــه دندان  ندار است          
  

  گــاهی مگسِ  دوغ و گهی دوغ و گهـی مشک          گه کشک وگهـی يشک

  است) حکمتِ  يار( َبد بر سازِ  اجانب ، اتـن و  رقـص  و شعار است          
  

  بــه صـريـــرِ  قـلــمِ  خــويش  بنازد          بـــر هــــرســو  بـتازد» نعمت « 

  تاس) حکمتِ  يار( َبد کالمش به فـرار است           رچــنـد ، کــه عفت زهــ

  

  
 

  


