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 Political Satire         نز سياسیـــــــــــــــــــــط

        
  نعمت اهللا مختارزاده   
  المانــ رِ  اّسن ــشه   
     ٢٠٠٨ فبرور ٢٣    

  
  

  استادِ  جنايتکار
  

   ، بشنو به تو ميگويمــمِ  بــد کـــردارظا لــای 

    ،  بشنو به تو ميگويماســـــتادِ  جـنـا يـتکـــار

   االزهــر ، گــــرديـــدی  ز پـروفـيسرگويند ، 

   بشنو به تو ميگويم  ،جـمــع کـََدنِ   ديــناردر 

  رِ  زر و سيمیــ،   در فک  رهـبرِ  تنظيمی ای

    بشنو به تو ميگويم ،غــار تـو دايم خورجينِ 

   ، هـم غربی و هـم شرقیبادپـکـۀ بـرقیچـون 

   ،  بشنو به تو ميگويمروبـــاه  صفـتِ  غـــدار

   کشانيدیشش سا ل رياست را  ،  چــار ماهـه

   بشنو به تو ميگويم   ،خـوجئيـنِ  چـوتـا رای  

  ،  همکاری و همدستیبانــــدِ  تــروريسـتی با 

  بشنو به تو ميگويم  ، خـروارو   تـُن،  قـاچـاق

  از  رازِ  پسِ  پرده د ، ــنــمه آگاهـم ، هــعالــ

  بشنو به تو ميگويم ، گه تگمار ، گه تگ شوی

  جاسازی شده لک ها  ، دستکـولِ  پـر از دالـر

   بشنو به تو ميگويم شايـــد کــه به چندين بار ،
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   کاناداهـــرده بـــــای ب ن  را  ، ـ  ميهدارائیِ 

   بشنو به تو ميگويم در ز تــو شـد بيزار  ، اـم

  ننگ ازسرخود پس کن دگربس کن شرم است

   بشنو به تو ميگويم  ،ای نوکـرِ  با چــــلـــتـار

  قــبرستان  دکانِ  تــــو مسجـد ، کاشانۀ تـو

  بشنو به تو ميگويم  ، دالکِ    ســرِ   بـــا زار

  گولی و گهی توپولی ، گه ـ همی لماشچون 

  بشنو به تو ميگويم  ، ای مکـار لعنت  بـــه تو

  کاالی نوی ميپوش خود بفروش و خود خرای 

   بشنو به تو ميگويم رکار ،ـ خ، ازپاالنِ  خـر 

  برای تو ، ننگ است   ،وریـــ جمهکانديدی ِ 

   بشنو به تو ميگويم  ،يک بـار کـَــِدی مــردار

  رکم لنگستــافسوس که وقت تنگست ، پای خ

   بشنو به تو ميگويم  ،ِلـنگ ورداره شدی ـورن

   خارج شده می بخشیاگر از چوکات »نعمت«

  م بشنو به تو ميگوي  ،ای الشــه خــورِ  کفـتار
  

 

 
 


