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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         طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـز

  نعمت اهللا مختارزاده
  ٢٠١١چهارم اپريل 

  انلمــ اشهـرِ  اسن 
  
  

   

  

  
  دکارِ  خود را کرد کر ، اره ـــخـتـاس

  ا کرد کردـمــعـر مــــه لِّ ـــ ح ادهـس
  ود شد ناشکنـــخ، اره کرده ـــخـتـاس

  گِ  خارا کرد کردــنـرمِ   دل را ســن
  ته ز پشتـل را بســيـزرائــــدستِ  ع

  کرد کرد رسوا  ، ــــرافـيلصورِ  اس
  ر زدهـرِ  منکــ بر س ر ،يــرزِ  نکـُـگ

  کردحـــور و غــلمان را  گريزا کرد 
  زازيلِ  زمانـــــن ع ، آت اهللاـغـبـص

  در دهـــــانِ  مــــرده حــلوا کرد کرد
  ود االصلِ  دهرــ اين يهصـبـغـت اهللا

  هــمـوطــن را مفت ،  سودا کرد کرد
  بـــر عــربهــا ، دختران و ، بر عجم

  بـيـــوه زنهـــــا را هــم اهدا کرد کرد
   طـالــباندالِ  پـاکـســـتــان و ديــگِ 

  پـخـتـــه بــر ايران ، شوروا کرد کرد
  حيــــا و شــرم را بی )  گلـبـديــــنِ ( 

  دســـت انـــــدر کـــار فـردا کرد کرد
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  نــــوکـــــرانــش را بـنــــامِ  کارتکی
  ثـبـت  بــــر  روزِ  مـبــــادا کرد کرد

  هـــم مولتی ميليونر شده) عابـــدی ( 
  تقاضا کرد کرد)  ِای ، یآ ، یس( نقدِ 

   )مبين( ، فريادِ  ) سکوالريزم ( بـر 
  عـــرعـــرِ  بـيـهـــوده  بـاال کرد کرد

  )غنی( پوده شد )فضلِ ( ،) مجّدد( تا 
  پوز و دهان را کرد کرد، کج کجک 

   )غنیفضلِ (  ، دامنِ  )سيمين (دسِت
  ـــرفـته ، رتبه باال کرد کردــــــــناگـ

   )طالبه(ه حق با ـوا کـــتـد فــــا دهــت
   کرد کرد، ُمَسّمارا ــــ وي )هــمـالـع( 

  ، کـُوک شـد) رئيسِ  حزبِ  آمو ( تا 
  دشـمـنـی بــا نــــسلِ  مـوسا کرد کرد

  آن نـمـک پـــــروردۀ خـــوانِ  يـهـود
  نـــــامِ  عـيـســــا را ، چليـپا کرد کرد

  ان زاده امحــــال مـيـگويـــد مســـلـمـ
  تـهـمـتی  بــــر َجـّد  و آبــــا کرد گرد

  صـيـغـه جاری گشت  و مال زاده شد
  ُبـقـچـــۀ  خــتـنـه گــــری وا کرد کرد

  از در و  ديـــــوار بــــاريــدن گرفت
  ريــش و چادر ، شور بر پا کرد کرد

  )چلی گری ( و ) ی ئُمـال( ُمود شـــد 
  ال کرد کردرا، ُمفت  دام) خرچلی ( 

  و سودِ  زياد) کســـبِ  بی سرمايـه ( 
  ها را ُاستا کرد کرد) نـيـمـچــه مال ( 

  ، پــنـدی به مردم ميدهد) طـالــبــه ( 
  خود ز پيش و پس چه فحشا کرد کرد

  )نــوآبـادِ  وطن ( ـــــادم آمــــد ، از ي
  نـقــطــه هـا را ، زير و باال کرد کرد

   مکـتـب و از سـيـنــمااز گــــريـــــزِ 
  زدِ  بابا کرد کردـــــــــبس بهانه ، نـــ

  شد از زانو بلند) دامن) (يک وجب ( 
  ، بر جوانـهـا کرد کرد) تايَمه کانی ( 

  )پارکِ  شهرِ نو(،)قرغه(،)باغِ  باال(
  عهـــد ها بــربسته  ، ايـــفـا کرد کرد

  گفت  ،  از بگــــذشــتـۀ نـنگـينِ  خود
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  ـــه کـردم ، می نه پروا کرد کردآنچـ
  حــــال مجـــرا مـيـکــنـم مافاتِ  خود

  تــوبــۀ پــيــری ،  نـصوحـا کرد کرد
  )گلبدين ( لــيـک اکـنـون  در لـباسِ  

  جـــلـــوه بـا پــــولِ  عـربها کرد کرد
  بس کــن دگر! ای گـــدای معـــرفت 

  جـيـبِ  مــردم را ، نه ِاخال کرد کرد
   )پولِ  گلبدين( و  ) ُکـمکِ  اعراب( 

  مشـکـلـت را زود  ، بکـشا کرد کرد
   پوند  وُايورو و دالرُپر ) چادرت ( 

  را ُپــر ز طـــال کرد کرد) دامنت ( 
  تا بـه کی  ، در جـــانِ  مردم ميزنی

  کاسبی  ،  صغــرا و ُکــبرا کرد کرد
   )خلج( و با )  قلنج(  و ) بواسير( با 

  ودا کرد کردــر ســـيــب، ته ـبسشرط 
  نادانِ  دهر، ل و ــــ جاه ، سواد و یب

  کرد کرد)  ديـــن و دنيا  (ا ازــصه هــق
  نگـُجـدُبــه دارِ  بــامــرنـــاخلف بـــن

   باال کرد کردلـــنگِ  مـــذهب را بــه
  م و ِخَردــق و علــطـنـر از مـــبـخ یب

  نجا کرد کردرا ، بــه آ) اونجا (ِوردِ  
  انــ زنيیـضـريــادِ  مـــــتــــوا  ز اس

  داوا کرد کردـُم، وا ـــتــن فـيـنـا چـــب
  گر خــــدا بنـدد ز حکـمت يک دری( 

   )رحمتش ديگــر دری  ، وا کرد کرد
  ض و نفاسـمی حيــن آرد هـــــاز ده

  بــه هـر جا  کرد کرد ) آبرو ريزی( 
  خضاب گه کرده در ديـــتـريشِ  َاخ

   رنگ  ،  مو را کرد کرد زکابشبـــا
  شرمانه اش شکــوه هـــای ُمـفـتِ  بی

  ، ايال کرد کرد )  اخـــــالقۀقــيـــز( 
  )ِف طالبی ومـــــال رؤ( ديـــگــری  

  ، شـــور  برپا کرد کرد) ِدراِمن ( در
  آنـقـــــدر تـاريـــــک ، فکـرِ  پوچِ  او

  مــادر را بــه يغـما کرد کردشـيــــرِ  
  در لــبـاسِ  ديگـری ) آپــه پـيـچـــو( 

  هـــويت را لـغــــو و الــغــا کرد کرد
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   )ُهودَجمادر ( و از ) هندی پدر ( از 
  ، پـيدا کرد کرد ) نـطـفهحرامش (از 

  )پکول(و گاهی هم )  قلپاق(سرش بر
  کـــرشـنا کرد کرد )   عرقچينِ ( گه 

   )اهلِ  هـنود ) ( لــنـگوتۀ(ی گـه گهــ
  )بودا کرد کرد ( گــه تراشش ، مثلِ  

  دو سه تارست وبس) ُبزگونش(ريِش 
  ، پـينه چـند تا کرد کرد ) موی خانم( 

  فکـــرِ  پـــوچش ، دل بـرد از طالبان
  قـــصه کــوتــاه ،  از درازا کرد کرد

  وا ، ز تــاِر فکـــر  و از انــديشه اش
  ه  در ديــگِ  مــربا کرد کردسرکـــــ

  ر زمــان را منکـر وـــــــ آخــمهـدیِ 
  ضدِ  مـــوال ، جنگ و دعوا کرد کرد

  بــــر نـثـــــارِ  قــــائــمِ  آلِ  رســــول
   بـيـجا کرد کردِ حــيـا ،  توهــيـن بی

 می درانـــم چـــــادرِ  انــــديــشـه اش
  ا کرد کردتـــا حـقـايــق ، چهـره بکش

  )وثيق ( اين عـــزازيالن  ، همه ِضدِّ 
  جا کرد کردی حـمـلــه نـامــردانـــه ب

  خـردجـــال و ، دابـــة االرضِ  زمان
  از دهــــن ســـرگـيـن ، ايـال کرد کرد

  تــرس دارنـــد ، تـــا مبادا ، آن جناب
  بـســـتـه دکـانهـــــای شـانرا کرد کرد

  من ، خامـوش باشجانِ  ! ای بـرادر 
  وقِت خود ، نـه صرفِ  آنها کرد کرد

  جــــاهـلـک  ، انـــدر لــباسِ  عالمک
  جـلــــوه در تلــويـــزيـونــها کرد کرد

  ديـــدمـش  ،  مـانــنــدِ   مـرغِ  ماکيان
  ـاسا کرد کردتـــُد و ، ُقـد ُقـد  قـد قــُقـُ

  بــــا َدو و ،  ُدشـــنام و فحش و ناسزا
  جا کرد کرد بـــر حريفان ، حمله بی

  مــادر در دهانش ، جـای شير! گفت  
  کــــامًال بــيــت الـــخـــال را کرد کرد

  لــيـک از خود می نگــفـتا ، مادرش 
  ـانِ  او ، چها را کرد کردـــــدر دهــ

  گــــه کــــناراب و گهـــی آب الـوجود
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  نـــوِش جانـش  ،  نيمه شبها کرد کرد
  از پس وهم پيش وهم از راست و چپ

  ـــــا  ز پــايــان و  ، ز باال کرد کردي
  کــــورِ  خــود ، بينای مردم کی توان

  بـــاطـــل و حــق را ُمجـــّزا کرد کرد
  کــلـچــه و ِکــيـک و پـنـيــر و نان را

  کی تـــوان فرقش ، ز ُغوشا کرد کرد
  د خويش راعـــالــــمِ  ديـنـی نـبـــايــــ

  مـصـدرِ  فـحـشـــا و بـغـضا کرد کرد
  عـــالــمِ  ديـنــی نــــبـايــد  ،  شيطنت

  فــتـنـه و آشــــوب  و غـوغا کرد کرد
  عـــالـــــمِ  ديــنـــی نــــبـــايـــد اينقدر

  جــا کرد کرد يهــــای بـیئحـيــــا بی
  عــــالــــمِ  دينی ، نــه با لحنِ  درشت

  کسی حــاشــــــا و کـَـال کرد کرد ــابــ
  عــــــالـــــــمِ  ديـنــی نـــبايـد خاطری

  مــــوری را  آزرده ، حـــتـا کرد کرد
  عــــالــــمِ  ديــنــی هـمـيشه خويش را

  مــــظهــــرِ  اوصافِ  يکــتا کرد کرد
  بــا صـفـا و صـلـح و صدق و راستی

   دنـيا کرد کرددوســــتــی بـــا اهــــلِ 
  همه در نهــــايت ، روح و ريحان با

  تخمِ  وحدت ِکشت و ، ِتـلـقـا کرد کرد
  ران برحذرــــلـيک بـايـــد از شــريــ

  سخت  بـــر ايشان  ،  چليپا کرد کرد
  گــفـتـــۀ  نـيــکــو ســرشــتـانِ  زمان

  ره  جــــدا بـايـــد ازيـــنـهــا کرد کرد
  )ُدّرو مرواريد (،  ) هخرمهر(کی شود 

  جنسِ  بــــد را می نه ِاحصا کرد کرد
  کیيکـافيست ، از صدها » نـعـمـتـا « 

  قـصـه کــوتـاه ،  در همينجا کرد کرد
  بـــا زبـانِ  شعــر و ، نغزِ  طنزِ  خود

  آنـچــه محـبـوبـسـت ، انـشـا کرد کرد
  
  
  
 

 


