
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  نعمت اهللا مختارزاده
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  بگــــو ، جــانِ  برادر) مسعودی ( به 
  يز استکه حق گفتن چو مرچِ  تند و ت

  بــه ظــاهـر گرچه سوزاند ، دهـان را
  بــه باطن  جـوهــرِ  پاک و تميز است

  به دسترخـوانِ  غيرت ، زيب و زينت
  مـــفـيـدِ  اشـتهـا  و هـضـم ، نـيز است

  والکـــــن هـــــرکسی تــابـش نــــدارد
  ز بسم اهللا  چو جن ، اندر گــريز است

  خمِ  ناسورحـقـيـقـت ، مرهــــمِ هــر ز
  که هر مکروب  با او ، در ستيز است

  ز جــوالنِ  قــلـــم ،   بس فخـــر دارم
  بـه پيکار است و دايم اشک ريز است

  »بـنـده « خــدا رحمی کـنـد بر حـالِ  
  اگـــر نــقــدی بــه يارانِ  عـزيز است

  بخـــواهــــم گـــر ازو احــــوال گـيرم
  ـا ، هـنـيـز استجــوابـم الجــــوابی ه

  تـلـيـفـون را نـمـايــــد قـطـع ، بــر من
  که گويا در حضورش چـل کنيز است
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  کـنـون ،  بــاال گــرفـتـه  ،  نــاز دارد
  خـريـدِ  نــازِ  ايشان ، پــُر ز ليز است

  هــمــه گــفـتـنـد  ،  قـيـمت می فروشد
  يـقـيـنم شد ، گـرانش ، روی ميز است

  ز زيــرِ  ميز ، هــــرگــز می نگـويــم
  چه پنهان کرده ، َبه َبه ، مشکبيز است

  اگـــر بــــر مـن تـلـيـفـون می نکردی
  کنم افشا کــــه در آنجــا چه چيز است

  بـيـــا ، از قهرِ  خود  بنشين عــزيــزم
  که دشمن ، گژدم و مار و کـَلـيز است

  ـافـقهـمـيـشـه چک چکی هــــــای مـن
  به تحريکت ستاده ، خـيـز خـيـز است

  بسی عـــالـــم نـما هــــای چــتـلـخــور 
  نشـسـتـه در کـَـويــز و  در الــيز است

  خالصه دوست دارم ، چـــون بـــرادر
   استپليز و خـيـلی ساری» نعمت«ز 

  
  :شرح بعض لغات

را بسيار هراتيان اين لغت (نبور ز-کليز / لغزنده-ليز/   هنوز-هنيز
" گاو زنبور"گويند، مراد شان " کليز خمبه"استعمال کنند و وقتی 

 -هيز / جفتک ، جفته و لگد -اليز /  کنج ، گوشۀ خانه–کويز / )است
  بدکار ، مخنث ، بی شرم

 
 


