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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire  زـــــــــــــــنـــــــــــــط
  

  نعمت هللا مختارزاده     

  المان اسن ــ رشھ         

  

 

  

  

  بنگر که چه حال است

  

  حال استه چـه ک اين عالم ِ خاکی که پِر از جنگ و جدال است      بنگر

  ه چـه حال استکر و پُر قتل و قتال است      بنگپُر وحشت و پُر دھشت 
  

  ھر قاره  دوصد پاره و ھر پاره دوصد رنگ      پُـــر فــتـنـه و نـيرنـگ

  ه چـه حال استکر بنگدلھا ھــمه  سنگ و دل ِ ھرسنگ زغال است      
  

  کنيسابـــه      راھـــب      کليسابـه    ا ُسقـُفو   درون مسجدبــه   1ـُم 

  ه حال استه چکر بنگر چــو بنی آدم و باطن چو شغال است     ـظـاھــ
  

  مفتی به قمار خانه  و  ،  قاضی پی ِّ زوجات      قـــاری بــــه ُمھـاجـات

  ه چـه حال استکر بنگو محو ِخط وخال است       قـعاش یچلبه  طالب
  

  شده حاکم      ھـــــر ُمفســـد ِ عــالــم ـياستســ،   محــــرابو  منبربـــر

  ه چـه حال استکر بنگاست        الـدج دان ِ ـقومانو   روالـدگ و  نرالج
  

  زانـــرو بـه زيارت نرود ، جــــز پی ِ قاچاق      تـا ســــوزن و سـنجاق

  ه چـه حال استکر بنگحاجی که به حج رفت بـفکر ِ زر ومال است      
  

  ب ِ جھان بود ، بسی کــــرسی ِ جمھور      حـــاG  شـــده مـــنـفورمحبو

  ه چـه حال استکر بنگھرلحظه دوصد طعنه و تکذيب وسؤال است      
  

  حـتـی  کـــه   اجـيـران     ران ــوزيو   يسانرئو   مــديران و  مامـــور

  ه چـه حال استکر بنگمفلس شده و جيب ، چو سوراخ ِ جـوال است      
  

  زاحــمشـــاعـــر شـــده شـطاح  و نويسنده چو سفاح      باھــــم شــــده  

  ه چـه حال استکر بنگرقاصه و خواننده ، سـفال است و کSل است      
  

  عاشق شده چــون امتعه  ،  معشوقــه خريدار      بــــازار بــــــه بــازار
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  ه چـه حال استکر بنگل است      قِبا مانـنـد ِ غـَــزالــی کـه ، پلنگش بـه
  

  فــــرزنــــد بـــه جان ِ پـــدر و گاھی به مادر      ای جــــــان ِ  بــــرادر

  بنگر که چـه حال استل است      افتاده به نيرنگ وفريب است و به چا
  

  از بــد بـتـرش تــوبــه و ، يـــوم البتر اينست      دشـمن  بـه  کمين است

  بنگر که چـه حال استل است      مشرق ومغرب ، ز جنوب و زشما از
  

  سلـــــمان  بــــه  گيـسو)      بز درغم ِ جان کندن و قصاب ، به چربُو ( 

  بنگر که چـه حال استل است      نـــداف ، تکان پنبه و ، کـرزی پیِّ وا
  

  آقــــای کـــSن گفت ، بــه تعـــــداد ِ مريـدان      ای  تــــابـــــع ِ فــرمان

  بنگر که چـه حال استل است      اسامی ِ تان شامل ِ اين قـــــــرعه و فا
  

  ھــر يک لقب و نامی نوشته ز چپ و راست      ھرچه دل ِشان خواست

  بنگر که چـه حال استاست      ل مـيـدان ِ نـبـردی کـه پُــر از رسـتـم زا
  

  بـــزکش بــه ســر ِ اسپ شــــده وارد ِ ميـدان      گــــرديـــده ســخـنران

  ـه حال استبنگر که چست      ل ااو مقل قـمچينی بدسـت دارد و در قــا
  

  فـتـبـال ِ ســياست کــه بــه مـيـھـن شـده آغاز      با گـــــلــه   و  نـُخـراز

  ه حال استــل است      بنگرکه چول ونه گولکيپر ونه توپ ونه جانه گ
  

  خـــون ميچکد از عينک و از ريش ِ سياست      قــــانـــون ِ   حــراست

  بنگر که چـه حال استل است      با مکــر زنــد شــانـه بـه پشميکه کشا
  

  ه مجـاھــداز صورت و ظـاھـــر ، منگـر سيرت ِ زاھد      جـــاحـــد ، ن

  بنگر که چـه حال استل است      ھر روز به شکل ِ  دگری ،  پير ِ ُجھا
  

  ھر کس که شکست ، حلِف وفاداری و سوگند      وی  بـنـــــدۀ    تــرفند

Sَبنگر که چـه حال استل است      حرف وسخنش گال و وبالست وضـ  
  

  خـــــوشـــنــام   بگيرند     دامـی بـنـھــــادنــد  ،  کـــه صــدام  بگــيرند 

Sبنگر که چـه حال استل است      بــــدنـــام گـــرفـتـنـد و دل ِ خلــق م  
  

  از ھـــر طــرفی حملـــه بــه کندو و قـُروتش      بـر ريــش  و  بروتـش

  بنگر که چـه حال استل است      موشی که شده گربه، زبانش چو نِصا
  

  وطن ، مرمی و راکت      عالــــم  ، ھـــمه ساکت اک ِ ــيد بس از خئرو

  ه حال استبنگر که چل است      کور و ز G و پُر ز کر يعنی که جھان
  

  ای وای که ھـر شھر شده  ،  مرکز ِ صد دام      با ساغـــــر و با جــــام

Sبنگر که چـه حال استل است      خـــون ِ دل ِ مظلـوم  ، بنوشند که ح  
  

  بسکـــه بــه ھـــر نام  ،  بُــريـدند ودريدند      خـــوردنـــد و چـريدند از

  بنگر که چـه حال استل است      بـــازار ِ تَعـيُّش ز تـفاُحش  ،  پُــر ِ ما
  

  ديگـــــــــر نبــــود تاب ِ نـوشـتـن ،  قلـمم را      درد    و  الـــمــــم   را

  بنگر که چـه حال استل است      غصه مثا می خوان رقمم را که ز ھر
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3

  دارم ھـــوس و ميل ِ ھــــــوای چمن ِ خويش      دشـــت و دمـن ِ خويش

  بنگر که چـه حال استل است      افسوس که مرغ ِ دل وجان بی پر وبا
  

  ـيـنـۀ تدبير      بشکست  ،  ز تـقـصيرنظــــری کـــرد ، به آئ» نعمت « 

  بنگر که چـه حال استل است      اطـيــر  ، ز تبشير ِ  ھـِـSتعـبـيـر ِ اسـ
 

 


