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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

   
  نعمت اهللا مختارزاده

٢٠١٠  / ٠٤ /  ١٩  
  لـمانا  ــ شهـر اسن

  
  

    
  

  آزادِ  بـيـــان شــد       بر سرِ  محراب  عيان شد) زاغ و زغنی (
  آزادِ  بـيـــان شــد       نـو ، آبِ  عـرب ، باز روان شدبا شــيــوۀ 

  
  ِ  مرکب کـــه بـُدی تحـفـۀ ابليس       بــا قـــوۀ انگليسآن جهــــل

  آزادِ  بـيـــان شــد       يشـــه چسان ُمفت چـران شدندور و ادر با
  

  فۀ گلـبـَدين و ، ربانی و ، ســياف       ريشِ همه تا نامفکـــــور
  آزادِ  بـيـــان شــد       جوان شد ، هـککنيزي )چادرِ هفت رنگ(با 

  
  با حيــله و افسون       نگک پیِ  شــهـــرت شده اکنونـمالگکِ  ل

  آزادِ  بـيـــان شــد       دوان شد) ُمالزاده(عـوعـو کــده در ُپشتِ  
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  فـَُحـصاينست   تـَ       راديکـل و ماديکــل و فـقـهـی و تـخصُّص
  آزادِ  بـيـــان شــد       از بهـرِ  تـَشخـُّص چه ترقـُّص به ميان شد

  
  ـیئـــده درابس دي       یــئـق ز کجـاای تــفـــرقـــه انـــدازِ  مناف

  آزادِ  بـيـــان شــد       مان شدـاز طـائـفۀ  کـور و کر و لنگ ، گ
  

  چون گربه وتازی       ینـدقـه باززـن فـيـر و چـنـيکی پی  تکـ تا
  آزادِ  بـيـــان شــد       افسوس و صد افسوس به حالِ  دگران شد

  
  هـنــدو  و بهــائی       گفتی که ، يهــــودی و مسيحی و مجوسی
  آزادِ  بـيـــان شــد       آری به خـدا هستم و بس فخـــر به آن شد

  
  ز کفر حــذر کنا       ينه ، بر خويش نظر کنئلطفی کن و در آ

  آزادِ  بـيـــان شــد       وه کنان شدـمنافق  به نظر ، جل تا شکل 
  
  بايا چاکرِ  اعـر       ـرابـآيا به تو کس گفت که ای نوکرِ  اع

  آزادِ  بـيـــان شــد       رقـــاصۀ بـَـدکاره ،  بــه سازِ  دگران شد
  

  خاکسـتــر و آتش       داللــی و بـقالی ، فـتاد   از کـش و از فش
  آزادِ  بـيـــان شــد       آميخت به هم  تا که ، تصادم  به زبان شد

  
   بصيرتچشــِم با       سيرت و صد نمره به  آغاسیصد نمره به

  آزادِ  بـيـــان شــد        بـه جهـــان شدتاجـــرِ  دينیلعنت به همه 
  

  بر عالمِ   نا اهــل       آغاسی ، عجب  مشتی به دنـــدان ابوجهـل
  آزادِ  بـيـــان شــد       کوبيد کـــه تا پـنـد ، بـــه شيطانِ  کالن شد

  
  با خـشم و اهـانت       سيرت ، ســپـر و نـيـزه و شمشـيـرِ  ديانت

  آزادِ  بـيـــان شــد         تيغ و سنان شدِهتــازان بــه همه ،  با سـپ
  

  خاموش   نشستی       ا چيزی نميگیرــی و چـــئتو کجا! يونس 
  آزادِ  بـيـــان شــد       يک چيزکی ، تا ختم ، بـه اين ناخنکان شد

  
  با جــوهـرِ  ايمان       حــاال تــو ز انصاف ،  بده نمره به ايشان
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  آزادِ  بـيـــان شــد       تا فـــرق ميانِ  رمــه و گرگ و شبان شد
  

  بــا تُّــنــد زبــانی        غارب چـه معانیديـــدی بـــه مشارق و م
  آزادِ  بـيـــان شــد       کردند که از اهلِ  ِخَرد ، تـُف تـُفـَـکان شد

  
  ُپر عقده و کينست       گـــر طالبِ  مـلعون ، کنون عالمِ  دينست
  آزادِ  بـيـــان شــد       با تيغِ دوَدم ضربه به روح و به روان شد

  
  ن ِملَعـبه سازیـاي       رِ  خدا  ، بس بود اين شعبده بازیاز بهـــ

  آزادِ  بـيـــان شــد       يک تير ز فالبين  رهـا ، بـر دو نشان شد 
  

  بـــازار ز بــازار       بازارِ  سخن ، پخته شد و ، خام  ، خريدار
  آزادِ  بـيـــان شــد       ِکش ِکش مگسها ، آشِ  ادب تازه پزان شد

  
  روحـی و روانـی       آمــــد بـــه نـــوا ، بـلـبـــلِ تفسير و معـانی
  آزادِ  بـيـــان شــد       ُبشرا که  دگـر ، تـيـرِ خـرافات ، کمان شد

  
  ُرسوا به جهان شـد       از سفسطه ها و ز جفنگ  خسته زمان شد
  ــان شــدآزادِ  بـيـ       عـقـــل و خـرد و منطق از آنِ  همگان شد

  
  در عــالـمِ  انسان       چوپان گرگ، نه از رمه و گله از» نعمت"
  آزادِ  بـيـــان شــد        و به امـان شد بـــه امن) برۀ تفسير ( ا تــ

  
  

  
 


