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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
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 Satire  زــــــــــــــــــــنط

         
  نعمت اهللا مختارزاده    

    شهـــر اسن ــ المان   
٠٥/٢٠١١ /٠٩  

  
  
  

  
  

  گلبدين  ،اخـوان الشـياطين امــيرِ  حـزِبای 

  زين  ،اسپکرده ای چون  را عابدی لعنت اهللا

  تخريبِ  وطنرِ  ـبه،  ا را ـ هخمپاره و راکت

   از يمينش ، از يـسار  پشتبار بر دوش و بــه

    کنانُچو ِاخ   ِاخ و قمچين و نوشــاِدر و هُچَک

  حيا را خـشمگين می دوانی هـرطرف، ايـن بی

   شــده از بس دويده هـرطرفمولتی ملـيـونــر

   ، سرمايه دادش ، آسـمان و از زمينبد فعــلِ 

  می َچَرد  تلويزيـونها کرده ، درصحنه سـازی

  چخين لــشمِ عـباسیِّ ، گهــی زهــره پهلـــوی 

  را) واژه(،  ) لهجه( که معنا کرد آپه پيچويی 

  نثـارش  ، از سـوادِ  اينچنين )  شــادوال(نــامِ 

  بيسواد پيچو آپـه  ،  آن عـابــدیدر دفـــاع از 

   بـــاختن دارد يـقـيـنچــال  سنگل و فـلـنگبا 

  عابدی ، دمبدم برچاپیو مال  و مشتای کــه 
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  از سرِ  اخـالص مـيـدادی ، حضورِ  آن و اين

  تا تـلـيـفـون آمد و ، قــدری حقيقـت شد بــيــان
  فضولی قطع کرد و چهره شد سرخ و خشين با

   عالم باخبرگر چــه از فعلِ  بـــدِ  وی ، گشت

  حـزين نی شد  خجل،  نی حيای چشم پـاره بی

  شغال و  سگِ زرد ، همچون عابدی و گلبدين

  مارِ  آستين و هم ، هردو چو کلمرغ و سگکر

  ميکند تبليغِ  کيشِ  َپسخـــــرابــان را ، عـيان
  تا به دام آرند ، مردم را ،  بـــه کيشِ  ماکرين

   عابدی ، بـر نثارِ ه گرددـــــنامی کـحيفِ  دش

  خوجئين و  گلـبـديـنزانکـه هـم پسمانده خورِ  

   کسب کـــردکـيـسه مالی ، مـقــامِ  دالکیاو ز 

  فـاعلين و هــم از دالل مفعـولـيــنحــال هــــم 

  ِ  فــــرسای او نــازم که از بهرِ  ثوابطـاقــِت
  ن آفرين ا،  صد هـزارده  اش را گـنـبـدِ  درزي

  )سيمين لچــر( ال ميخواهــد بيايد ، در برِ حـــ

   کـــرده سازد ، فيلمهای بس نوينصيغه بازی

  )بدماشِ  خطر( ، در عقدِ ) فيلمِ  لچــر( دخترِ 

  زاده از ايـن اقـتران گردد  به هردو ، جانشين

  انِگليس  چون پيکرش ،اسامه الدن چون چهره

  نابليسِ  لعي چو اعمالش و  اسالم چـــونجامه

  درهم و برهم چـــرا ؟ دين و سياست را به هم

  چمين را هـمـيشه با حلـــوانوشِ  جان دارنـد  

  زهر جان ، ماش و آشِ  ايران و دالِ  پاکستان

    دايـم در کمين خشتکغار و  خشتکپارزانکــه 

  دشــمنی  بــا دولت و ، با ملـت و ، مادر وطن

   ُسرينبا، اشکم  را ســــه بـرابر کـرده گلبدين

  فخر و افتخار راست ، غزنی که قره باغیدر 

   آزرمگين قــومِ  خــروطوای از فعلِ  بدش ، 
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   ، ننگ مـيـدارد ازوامام جــــان   ارچیِّدشتِ 

    ، همچنينپـِل تخنيکِ  کابل  ،  بغالن و کندز

  چه شـد )  ُاسامه بنِ  الدن( کـيــفـرِ  اعــمـالِ  

  ، چــنـد روزِ بعد ازينميرسد نوبت تـــرا هـم 

  نـديگر مک ) گیتـَه پـار(آدم شو و ) ! عابدی(

  به سر وقتت رسد هر آن و حين» نعمت«خامۀ 

    

  :رـــتذک
  .سروده شد" پيام افغان"ارتباط با مصاحبۀ آقای عابدی در تلويزيون  در

   است"کهخرُچ" مراد از "کهُچ"

 

   


