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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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 Satire  طــــــنز

      
  نعمت اهللا مختارزاده     
  شهرِ  اسن آلمان     

   ٢٠٠٩ جنوری ١٩    

  
  رقِ  منجالبـغ

  شعـــرِ  ما را ، خـوب بنما جابجا! ای بــــرادر 

  ا مــا غـــريبــــان ، نـادرست و نابجابزکشی بــ

  او شهرِ   و ُملکوتاريخ  درهم و برهـم چرا ؟ 

    چــــون َدلــده و کـاچی شـده از قهرِ  اونامِ  ما

  پای او در جای دست ، کله اش در جای پای و

  شده خواننده ها مخمور و مست) قد و بستش(از

  جالبغــرقِ  من ) دربست (موتـــرِ  اشعارِ  ما 

  رفته تا کمر اندر خالب ) مخلوق( و )  خالق (

  ما) انِ ــغـاف( دويد ، آواره شد) رمنــج(جانبِ  

  جـــرمنِ  بـيـچــاره هـم  ،  گرديد سرگردانِ  ما

  )آلش بدل(  چراچپ را ، با راستمصرع های 

  )دامِ  اجل( طبعِ  شاعــــر ، زيــن عمل افتاد در

  ) چاپ اندازها( شعرکِ  بيچـــارۀ مــا ، دستِ  

  ) ازهاـــــجـعا( می َدَرنـد و می ُبَرند و ميکنند 

  اين عـمـل  ،  تاحــــال چندين بار هم تکرار شد

  بشکسته و افگار شد)  َردش(و) سانسور(دل ز
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  اصالح ، بس با مشکالت ) اـتحليل ه(صفحــۀ 

  و بی ثباتبی بند و بار ) نگ و ادبـرهـف(ليک 

  از کـََرم لطـــفاً   نما اصــالح به فرهنگ و ادب

  گــــر بخــواهـی ، شيوۀ ياری بجا ، ای با نسب

  نظر و هم ، نشرکه بودی بهرِ  ) رنجشِ  خاطر(

   خطر و خوف با پسخانهاز چه در) کوته قفلی(

  زمــز حملِ  چنين بارِ  گرانی ، عاجکــــه امن 

   اشـعار  ، دايم راجــزمبا ســـــپاه و  لشــکرِ 

  شعرِ  شاعـر را به ديد و،  چشمِ  کم هرگز مبين

  اشک را در خـــونِ  دل  ،  با ناز پرورده چنين

  شکــوه هـا کردم دو سه بار و، والکن بعد ازين

  آبــــروی طبعِ  ما  ،  شــايــد بـريزد ، بر زمين

  بس بس ،  مبادا  دوستان ، آزرده دل» نعمتا « 

 بب گـردند از برگ و گـُل و يا خاک و ِگلبی س
 


