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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  طنــــز

  
  نعمت اهللا مختارزاده    
  لمان ــ  ار اسنــشه   
  ٢٠٠٩اول جوالی    

  

  

  داللِ  جمهوريت
  بفــــرما ، محشـری برپا کنم يا نه! خـــداونـــــدا 

  وا کنم يا نه)  کــــرزی (ز مشکـلِ  آقــای ِگـــره ا

  ، چه بيباکانه می رزمد)  جمهوریکانديدیِ (بــه 

  شعارش را بـــه نـقـدِ  نظـمِ  خـود ، معنا کنم يا نه

  چسان طفالنه ميخواند ، چه بی شرمانه ميـرقصد

  بـه پايش بسـته زنگــی از ، مس و طـال کنم يا نه

  ن فتوا به يک ارزنولی هرگز نمی ارزد  ،  چني

  به پوز و َچـنـَّه و کاپوزِ  شان ، حــاشــا کنم يا نه

  نـامِ  يـاغـی را )  صبغت اهللاِ  مجدد(  بگــو ، آن 

  ، دامنش باال کنم يا نه ) اســـتخاره( بـــه کـفــــرِ 

  مگـــــر داللِ  جـــمـهـوری شـــده آن خـائنِ  ملی

    دعــــوا کنم يا نه کــــه با ريش و عــبا و با چپن

  جنايتهای او را  ،  نـه  يزيد و  شمر و  نه چنگيز

  نه ملجم کــــرد و نه هيتلر ،  بگــو افشا کنم يا نه

  ر و ريشِ  فسقز زيرِ  لنگی ِ  ريب و عـبای مکـ
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   او را  در جـهـــــان رســوا کنم يا نهرخِ  اصلیِ 

  )النیگي(و  ز ) سياف(، ز ) ربانی(و ) گلَبدين(ز

  ، شـکايـتها کنم يا نه )  جـانی(و  ) زانی(ز باندِ  

  شغال و گرگِ  امريک و، خرِ انگليس و روسی را

  به پاکستان و ايــران  و عـــرب  ســودا کنم يا نه

  فضولی در امورِ  ديگـران ، خوف و خطـر دارد

  به راکتِ های  اشعارم   ،  هـدف ، يغما کنم يا نه

  فريق الخشم، ز سوغاتِ  چکـش  ويشهت و کلنگ

  ،  بسی ايحا کنم يا نه ) جمهوری ِ مسـعـودی( به 

  دزديدهاگر دزدی ، نــ) َپر( ر سر گذارد چرا ؟ ب

  ، کمی حـلوا کنم يا نه ) خــراسـانی(کـه در کامِ  

  ولی افغان ستانِ  ما ، که در محراقِ  خود خواهی

  ـدا کنم يا نهفـــتـاده از حوادث هــــا ، بگــــو پـــي

   بلــوط و ارچـه  را از باغِ  فرهنگشخـَشـَبـهــای

  چو ُعرفان دور ازِعرفان کرده ، استـثـنا کنم يا نه

  جاويدشده ) کرزی( شمعی ، که از شعلـۀبه دورِ 

  به صحنِ  بزکـشی حاضر ، ُبـزه ، ِايـال کنم يا نه

  يکی از ريش واز شاخش، دگر از ُدم  و از پايش

  ی همی بالـــد ، کـــه خودآرا کنم يا نهولی کــرز

  بجـــای بـــز گـــرفته گــــردنِ  مــرغِ  کلنگی را

  به ديگِ  ُپـرهــوس ُپخـتـه ، ازو شـوربا کنم يا نه

  که تا در خوانِ  جمهوری،ز همکاران وهمدستان

  چلی هــــــای ســــيـاســی را ، هـمه مال کنم يا نه

  تی ، فحـاشی کـرده ُدشنامیاگـــــر در عالــمِ  مس

  عـــزيـــزی لـُطف بنمايــد ،  تشکــر ها کنم يا نه

  را که ميدانند فـانهمين کافی ، حري» نعمت « بيا 

  جـوابِ  بـعـد ازيـن ، بر هر يکی ، انشا کنم يا نه

  
     


