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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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Satire   طنـــــز

      
  هنعمت اهللا مختارزاد     
  لمانا  ــ ِر اسنـــ شه    
  ٢٠٠٧ آگست ١٤     

  
  
  

  يدئمهر تا
  

  تــا ابد  کــاِر وطن  بی سـر و پا می بينم
  ــاکـمه بر اهِل َشقا می بينمقــــدرِت ح

  ريش و پشم و چپن و دين و سياست بازی
   دامـانِِ مـال می بينمۀزاد)  ـْد و َوْد ـَگ(

  بسی شــهزاده و آزاده و بــا اصل و نسب
  نـوکـر و چـاکر و مزدور و گـدا می بينم

  َلِلی و پنجی و هر مفسد و المذهب و دين
  می بينم تزوير  و  ريا ۀهـــمه با جـــامـ

  سخنی دارم عزيزان  ، بـــه جناِب کرزی
  حرِف بی پـرده بـه گـوِش شــنوا می بينم

  چادر و ، لنگـی و  پيراهن و تنبان و چپن
   رسـا می بينمـه قِد سرِو ـــب مناسب ، نا

  يار و همکار شده  جمعی ز قـطاع الطريق 
  از بـهِر جزا می بينم ـیِ ـيــ ملـۀـبهــــجـ

  ی و خونخـوار  و تفنگساالرانقاتل و جان
  ـا می بينم شـورای دغـصاحِب کرسیِ 

  زانکـه قانون شکنی ، حافـظ قانـون شده
  پای قانـــون ز فسادش بـه هـــوا می بينم

  با مهارت همه را کرده  ز خود ، در شورا
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  ُرقــبا يک يکـــی گـرديــده فنا می بينم
  هـر کــه گويـد  سخن ضدِّ  تفنگساالری

  بر او کـنده  به دست ُوکــــال می بينمقـ
  )ماللـی جويا (ديد کنندش چـو هکه ت يا

  ،  قـتل ، روا می بينمگهی فر وتهمت ک
  سنگ تهـداب حکومت بنهادنـد چو کج

  کـج و وج دولـتی بی ارض و سـما می بينم 
  کج  باِرکاِر کـج و  عمل و قـوِل کـج و

  نم من به اين کج صفتان  ، مرگ دوا می بي
  شيعه و سنی ، و يا تاجک و پشتون چرا

  سِر تفـــريق، ز تن باد جــــدا ، می بينم
  هندو و گبر و بهائی و مسلـمان و يــهود

  هــمه را يک بشر و خلِق خــدا می بينم
  کاسبانی که  مياِن من و تــو ، فـرق نهند

  کافـر و مرتــد و بی شرم و حيا می بينم
  ، اگر می خـواهینظــر از شاعـِر آواره   

  مشکالتش به دوسـه بيت ، گـشا می بينم
  اگر از مغرِب اوهــام ، روان شــرِق يقين

  علم و دانش بـــه وطن ، کامـروا می بينم
  تا جدا می نشود ، دين ز سياست ، هرگز،

  کی به ملک و  وطنم ، صلح و صفا می بينم
  زانکه  دين است ، مقدس ، ز دغلبازی ها

  ور نه هرگوشه دوصد کرب و بال می بينم
  منطقی ساختِن  ،  رابـطـه هـا   بيِن  هـمه

  چرا می بينم ه بی چون ويست ، کـل حِهرا
   اصالح طلِب ، افــغانیـلیِ ـــــــجنبِش مـ

  فاِل نيکست و ، پـناهش ، بـه خدا می بينم
  اين رسالت بـــه هــمه ملِت باغـيرِت  ما

  ســر صـدق ِادا می بينمفــرِض عين و ، ز 
  من از آن ليسِت شما بهـِر دو سه چار نفر

   تأيـيـد ، بـه جا می بينمۀُمــهـِر شـايسـت
  )ماللــی جـويا ( ابـتـدا ، بانـویِِ فـرزانـه 

    بـقا می بينمـون عــقابـاِن چکـادیِ ــچ
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   بـعدا ،٠) نگارگر ( ثانيا ، محترم اسحاِق
  می بينم ) شماِ شخص( مستحقتر ز همه ، 

  شخصيت های دگر نيز در آن  ليسِت شما
  خـادِم مـيـهـن و مـــردم ، ز وفـا می بينم

  )معروفی(خليل  ،   و)وهاج(مثال حضرِت 
  مرهم و  ، دارو و درمان و ِشــفا می بينم

  زانکه با تجــربه و  دانش و با علم و ِخَرد
  مظـهِر وحــدت و ، همبستگـی را می بينم

  بيچاره ازين کار ، به دور)   کاظِمِ عبداهللا( 
  زغـن و بـودنـــه گيری  ،  عجبا می بينم

  صادِق سروری ، از درِد وطن ، بی خبرست
  به ضِد قـــول  عمل ، هجو و هجا می بينم

  من ز ارشاد و ز سيرت ، به خدا در حذرم
  هر دو را عاجز و زين کار ، َسـوا می بينم

  ه ِمنبر بايدجای اين هردو ، به محراب و ب
  ورنه هر کاِر سياست ، به خطــا می بينم

  آفــرين باد ، بـــه محموِد وثيق ، عالِم دين
  که ورا ، فاضل و ، فخـــِر علـــما می بينم

   وهــــم َدَرد ، با هنِر منطـق و علمۀپـــرد
  تيِغ گفتار ، چــو شمشيِر طــــال می بينم

  پـيرانقوه از نسِل جوان ، تجربه هــم  از 
  لـذِت مرچ و نمک را ، بــه غــذا می بينم

  گســتاخ ، شــنـيدن دارد» نعمِت«سخن 
  ها می بينمــــ خامـه چـۀورنــه از معـجـز

  
  

  سروده شده  ١٤/٠٨/٢٠٠٧اين پارچه بتاريخ 
 

 


