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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  طنـــــز

  

   :يادداشت 
ن جناب نعمت اهللا مختارزاده، زير عنوان اليمقام افغاچندی پيش پارچۀ انتقادی شاعر نقاد و طنزپرداز ع

رين ادی از خوانندگان ارجمند استفسار نمودند که مخاطب شاعر دتعد. در پورتال نشر گرديد" رنجش خاطر"
 همان پارچه را دوباره نشر کرده و ميگوئيم که مخاطب جناب ،مطلبپارچه کيست؟؟؟ برای روشن شدن کامل 

  . است" افغان جرمن آنالين"سايت منظومه،  در آنمختارزاده 
ايشان . از آن يادآوری نموده بودند، برايما بفرستندرا که " دم غيرت"ۀ منظوماز ايشان همچنان خواستيم تا 

  . ميگردد٢٠٠٩ری  جنو٢٣ را فورًا فرستادند، که اينک زينت بخش صفحۀ لطف کرده و آن
، با وجودی  استنشر نکردههم  را هنوز "دم غيرت"پارچۀ "  افغان جرمن آنالين"سايت تذکر است که قابل 

  .  برايشان فرستاده بودندواصل مختلفدو بار و در فجناب مختارزاده آنرا که 
  

 AA-AAادارۀ پورتال                                                                                   
  
  

  نعمت اهللا مختارزاده    
      شهر اسن آلمان

   ٢٠٠٩ /١ /١٤   
  

  
  خطاب به سايتِ  افغان جرمن آنالين

  

  رنجشِ خاطر
  

  ظـــرِ  خــود  بـه تو ابـــراز کنمخواستم تا ن
  دلِ  بی  پـــير  بگفتا  ،  کـه  کمی نــاز کنم

   ، دور ز انصاف بَودسانسورِ  شماـه ـزانک

  ِگلـــه و شکـــوه بــه آهنگِ  ادب ، ساز کنم

  نـقــــدِ  منظـــوم ، که تهدابِ  عداوت ِشکند

  گــرچه تلخست ، شکر يک کمی انـداز کنم

  ی و يـا ، تاجيک و پشتون چرا؟شيعه و سن

  ه رخِ  هـموطنان ، باز کنمـ ب)َدرِ وحـدت ( 

  پرده از چهـــــرۀ هــر خائـنِ  مـلی ، بـَِدَرم
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  آغـــاز کنم) قانـونی(و  ) خــــرم(ابـتـدا از 

  )گلـبـديـنِ  ِنکـبـتـيـار( يا کــــه اول ز سرِ  

  کنم )  بــدجنسِ  دغلـــبازربــــانیِ ( يا ز 

  مـارشالِ  فهيم و وردک و از  اتمريا که از

   کنمتفنگساز و تـفـنـگــداريا که از جملــــه 

  ، کـه فرستاده ام از بهرِ  نشر"*ُدمِ غيرت"

  ــر و ،  شکـــــوه نپرداز کنم بکـی منتظــتا

  يک دو سه شعرِ دگر نيز  فدا شد به هوس

  گشت تصميم  کـــه همکاری ره اِ يجاز کنم

  هـــــد بــر بستن و بشکستنِ  پيمان ،عجباع

  صبر و گه حوصله و تاخت و گهی تاز کنم

  شايـــد از حـرفِ  منت ، رنجشِ  خاطر آيد

  زانکه پروا ، نه ز هر گـَلـه  و، نـُخراز کنم

  گــفته بــودم ننويسم  نظــــرِ  خـود به  شما

  وی  پرداز کنمــ نِ رزقــلمِ  نـقــــد ، بـه طـ

   دلِ  خســـته و ، با طبعِ  نوازشگرِ  خودبـا

  در هـــــوای فـــلکِ  ديگــــری پـرواز کنم

   شده بوددرزی  ،  يک کمی کاسۀ وعدۀ ما

  سبب گشت کــه ِانجاز کنم ) فـارانی( امرِ  

   )صفحۀ تدبير و وفا( حــال نـازم به همان 

  از او ساز و ، من آواز کنم) نغمۀ وحدت( 

  د به شـما گفنم و ، در آخرِ کارنظــــرِ  خـو

  دارم اميـــد کـــه خـود را به تو همساز کنم

  ديگرهر چيزِ  شما ، خوب و مناسب بودی

  خـــواهشِ  آخرِ  خود را بـه تو  ِاعجاز کنم

   را"*ُدمِ غيرت "هـر زمانيکه ، کنی نشر ، 

  ، بـه تو  پرداز کنم ) صفحــۀ ملی( لـقـبِ  

  بادا ز گپت ، گپ خيزدبس که ، م» نعمتا « 

   ،  ز نـــو آغـاز کنم  الفت ووحـدتسخـنِ  
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  :نوت 
و شده فرستاده آنالين که مدتها قبل به سايت افغان جرمن من است  عبارت از پارچۀ انتقادی " دم غيرت"  *

 . استنيافتهچاپ اقبال تاکنون 


