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  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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 Satire   زـطـــــــــــــــــــــن

  
  

  نعمت اهللا مختارزاده
  انلما  ــرِ  اسنشهـ 

  
  
  
  

  
  
  

  رِ  ُرسوای خودبشـــنو از اين شاعــ! ای برادر 
  ـای خودبا ادب بنشين و با عـــزت بمـان در جــ

  کی توان شـيـرين دهـــن ، بـا گفتنِ  حلوای خود
  بهــرِ  هـر بيچاره ای هــرگــز مـده فـَتوای خود

  بز ز  پــای خــود آويـزان ، گوسفند از پای خود
  نای خود  خود برقص و ما به چنگ وتو به ُدهل

  از گـلـيـمـت می نکـن پـــای فـضــولــی را دراز
  گـان هــرگز متازارـــبر بيچِ  خــود بشناس و حد

   راز و نيازطـريـقـی با خـدا هـــر کسی بر هـــر
  بعضی با فحشاگـــری و ، بعضی با سوز و گداز

  بز ز  پــای خــود آويـزان ، گوسفند از پای خود
  نای خودو به ُدهِل خود برقص و ما به چنگ تو 

  حرفِ  خود سنجيده  بر آزادگان گـو، بی َچـَرنـد
  ـــه پيشِ  اين و آن ، خـود را نسازی ريشخندتا ب

  آشِ  مــردان ديـــر پخـته ميشود بـی چون و چند
  با نمک ، خوشمزه از شـير و شکر، حتی  ز قند

  بز ز  پــای خــود آويـزان ، گوسفند از پای خود
  نای خود  خود برقص و ما به چنگ وتو به ُدهل

  ـطان ميزنیوده از چـه بهــرِ  شـيتهـمـتِ  بـيـهـ
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  ش ، نـِيـز  تـنـبان ميزنی غـيـرت به فـرقـِ لنگی
  تــاپۀ کفــرانِ  خود را ،  مهـــرِ  ايمان می زنی
  حـرفِ  ُمفت و نابجـا ،  بــر اين و بر آن ميزنی

  بز ز  پــای خــود آويـزان ، گوسفند از پای خود
  نای خود  خود برقص و ما به چنگ وتو به ُدهل

    گـُفتن بسی ، با ُبغض و کينقـصۀ سر منگسک
  دور کــردن مردمانـرا ، بـی سبب از اصلِ  دين
  ضدِ  عقل و  منطق و  ُوجدان نشستن ، در کمين
  راکت اندازی به شهـر و ملکِ   بـاور چون لعين

  بز ز  پــای خــود آويـزان ، گوسفند از پای خود
  نای خود  خود برقص و ما به چنگ وتو به ُدهل

  يـــدنِ  ابـلـيـس ،  گر  داری  بـــه سـرآرزوی  د
  می نــزن  در کـــربـــالی بــاورِ  مــردم چکـــر

  ـيـنـه ، بـا چشمِ  ُوجدان ، می نگرئگر بـه پيشِ  آ
  چهـرۀ  منحوسِ  شيطان ، بر تـو ميشه پــرده در

  بز ز  پــای خــود آويـزان ، گوسفند از پای خود
  نای خود  به چنگ و خود برقص و ماتو به ُدهِل

  نملیِّ  وزيـ ِ   )تی وی( ، از  نـاکسـی پــرسـيـد
  رِ  ديندن سنت  امـا ، می نماندن ، کـفـريش مان

  با تمسخــر ، پاُسخِ  دنــــدان شکـــن دادش چنين
  کــز خجــالـت گــلـبـدين  حاصل کـَـدی نامِ  لعين

  بز ز  پــای خــود آويـزان ، گوسفند از پای خود
  نای خود  خود برقص و ما به چنگ وتو به ُدهل

  چرا ؟ بـِنـگـَـس چو َعـنتر می زنيـد! گلبدينی ها 
  سنگِ  لعنت را به سينه ، گاهی بر سر می زنيـد
  مـــــردمِ  بــيـچــاره را  ،  با تـيـغ حنجر ميزنيـد
  راد مــــردان را  بســی از پشت خنجر می زنيـد
  ان ، گوسفند از پای خودبز ز  پــای خــود آويـز

  نای خود  خود برقص و ما به چنگ وتو به ُدهل 
  کارتکی و چکچکـی هــم  ، صاحبِ  برنـامه شد
  در لـبــاسِ  ديــن و مـذهـب عاقبت خودکـامه شد
  بی عــبـا و بی قــبــا ، عـمــامــه و  بی بـامه شد
  محــوِ  چـامـه ، هـمـدمِ  باشامـه  و ، واشـامه شد

  ز ز  پــای خــود آويـزان ، گوسفند از پای خودب
  نای خود  خود برقص و ما به چنگ وتو به ُدهل 

  ای مســلـمــان زادۀ بـــازيـچـــــۀ ، دستِ  عــــدو
  غــرق ، در گودالِ  عصيان ، بهرِ  شهرت تا گلو

  جو و دری جستـانـــه ، با ادب ، بنمای قـصادقــ
  گو و ر شـود بی گفتهـو ظاتا صفاتِ  حـــق ز تـ

  بز ز  پــای خــود آويـزان ، گوسفند از پای خود
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  نای خود  خود برقص و ما به چنگ وتو به ُدهِل
  دای شـهـرت و ، ای ناقضِ  عـهدِ  رسولای گـ

  بـا کثافت کـــاری و فحشا ، کنی دالـــر حصول
  را خری ، با سنگرِ  ايشان به پول خودفـروشان

  ـوانـنـد و هــم خيلی فضولتـا ترا صاحبنظر خـ
  بز ز  پــای خــود آويـزان ، گوسفند از پای خود

  نای خود  خود برقص و ما به چنگ وتو به ُدهِل
  دهلِ  تو دشنام و فحش و زشتی و خشم وغضب

  ۀ هـــر با نسبنـــای مـا ، نــوا و نالـ چــنگِ  و
  وشـخـورِ  عــرب مـ ِ دهلِ  تو فحشاگـر و  دالل

  رِ  هــر بی ادبـ نای مـــا  ولی افشاگـــچـنگ و
  بز ز  پــای خــود آويـزان ، گوسفند از پای خود

  نای خود  خود برقص و ما به چنگ وتو به ُدهل 
  پـنــدِ بزرگانِ  جهــــــان ، يادت نره! » نعمتا « 

  حــرفِ  لـقـمــانِ  حکيمِ  مهــــــربان ، يادت نره
  حشِ   ناکســـان  يادت نره و ُف خـنـده بر ُدشـــنام

   کردِ  جاهـــالن يادت نره گـــريـــه بـــر تعريف
  بز ز  پــای خــود آويـزان ، گوسفند از پای خود

  نای خود  خود برقص و ما به چنگ وتو به ُدهِل
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