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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 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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 Satire         طنــــــــــــــز

   
  نعمت اهللا مختارزاده

  ٢٠١٠ريل  ــــاول اپ  
  مانلــ ارِ اسن ـــشه   

  
  
  

  

  
  

  

   و خـُمپاره بارد ، از زمين و از هـواای خدا ، تاکی وطن سوزد ، ز جهلِ  اشقيا         راکت

  جاهــــالن گويند ، می آيــــد اميرِ  بــاوفــا          ليک نـَبـَود با وفا ، بل  بی وقار و  بی حيا

  وای از اين نـاکســـان و نابکــــارانِ  دغـا

  ُسرمـۀ آزمـــوده ، آزمــــودن خطا و نابجا

   ميکنه         کـارتکيها روز و شب ديگچـه پزانی ميکنهمـــدعی ، بر ضدِ  ما شيرين زبـانی

  گـلـبـَدين باز آمــده  ،  راکت پـرانی ميکنه         جــاهـــلِ  بی عقل از او  پـشـتـيـبانی ميکنه

  وای از اين نـاکســـان و نابکــــارانِ  دغـا

  ُسرمـۀ آزمـــوده ، آزمــــودن خطا و نابجا

  چشم پوشی تابکی؟         مستی از خـونِ  يتيمان ، باده نوشی تا بکی؟ از حقيقت ! چک چکيها 

  يعنی براعرابِ وحشی خود فروشی تابکی؟         بـــر جنايــاتِ  شما ، مهــرِ  خموشی تابکی؟

  وای از اين نـاکســـان و نابکــــارانِ  دغـا

  ُسرمـۀ آزمـــوده ، آزمــــودن خطا و نابجا
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  ــه گلـبـدين ، راکت می پراند         خــوجئين ربانی ره  دفتر به دفتر می دوانديادِ  ايامی کــ

  زيرِ  پای حضرتِ  سياف خود را ميخواند         آبـرو هـرگز به اين بدنـامِ ِ دوران می نماند

  وای از اين نـاکســـان و نابکــــارانِ  دغـا

  ُسرمـۀ آزمـــوده ، آزمــــودن خطا و نابجا

  اد داری ، بـــود اخــوان الشـياطين نامِ  او         گاهی هـم اشرارِ  بـيـمقدار ، بـودی کامِ  اوي

  کبابِ  دل، شرابِ  خــون ، بودی شام او         بچــه رقصانی هـمـيشه نـيز  پشتِ  بامِ  او با

  وای از اين نـاکســـان و نابکــــارانِ  دغـا

  ـودن خطا و نابجاُسرمـۀ آزمـــوده ، آزمـــ

  فرقِ  گلبدين و کـارمل ، از زمين تا آسمان         آن يکی از ُمسلمان و ديگــری از مـنکران

  کارمل می کشت هرگاه با شعارِ  لـقـمه نان         گلبدين می کشت ، با نامِ  خـداونـد و قـرآن

  وای از اين نـاکســـان و نابکــــارانِ  دغـا

  ، آزمــــودن خطا و نابجاُسرمـۀ آزمـــوده 

  بستنِ  پيمان و عـهــدِ  رهــبـران يادت نره         نـقـضِ  ميثـاقِ  شـــياطينِ  زمــان يادت نره

  بشکن که دندان در دهان يادت نره! شيشۀ ناموس و سنگِ  قهــرمان يادت نره         ناشکن 

  وای از اين نـاکســـان و نابکــــارانِ  دغـا

  آزمـــوده ، آزمــــودن خطا و نابجاُسرمـۀ 

  خرمنِ  هستيی مـردم ، سوختن از بهرِ  چه         ُپشتِ  دين و باورِ  ايشان سخن از بهرِ  چه

  طعنِ  زرتشتی به فرزندان زدن از بهرِ چه         قبرِ خود را کنده  دوزيدن کفن از بهرِ  چه

  وای از اين نـاکســـان و نابکــــارانِ  دغـا

  ُسرمـۀ آزمـــوده ، آزمــــودن خطا و نابجا

  َرو بشوی اول دهان وهم لب و دندانِ  خود         بعـد ازان بگذار شاعـر را سرِ ميزانِ  خود

   ناالنِ خود        حيف گرظاهرکنی درشعرشان کفرانِ  خود»نعمِت «و) سعيد(و از)بهار(از

  وای از اين نـاکســـان و نابکــــارانِ  دغـا

  ُسرمـۀ آزمـــوده ، آزمــــودن خطا و نابجا
 

 


