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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    
  آلمان  ر اسن ــــشه    

  ٢٠٠٩ آگست ١٣    
 

 

  

  ِشکَوه
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  عــرضِ  ادب  کــــــرده  بگفتا گـُلم

  ـمــن و، بـــــاغِ  وفـــا ، بلبلمدر چــ

  يده امايــن هــــمـه گـل ، ديـده و بوئ

  يده و  نه ، ديده امچون تو ، نـه  بوئ

  وای وجب  ،  محـفــــلِ  افغـان نگر

  بـا نمـک و مست و خــــرامـان نگر

  جا  ، بــه دل و چشمِ  خمارش نمود

  وعـــده و هـم ، قول و قرارش نمود

  ـــــر ، نمـــودش شکاربا سخنِ  سح

  به  وصلِ  تو منم خواستگار! گفت 

  وای وجب  ،  دخـــترِ  افغـــان نگر

  شرم و حيا ، عـــزتِ  ايشــــان نگر

  محـفـلِ   نامــزادی  شد و ، بعدِ  آن
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  هر طرفی سرخوش و خندان روان

  گر يکی شـد ُدر ، دگری شد صدف

  ور يکی شــــد تير ،  دگر شد هدف

  ب  ،  دخـــترِ  افغـــان نگروای وج

  شرم و حيا ، عـــزتِ  ايشــــان نگر

  مـــدتی بگـــذشت ، زمان ، اينچنين

  تا کــه شــدی وقتِ  عروسی تعيين

  دعـــــوتِ  يـــــــارانِ  وفــا دار شد

  محـفـلــــی پــــر دلـبـر و دلــدار شد

  وای وجب  ،  دخــــترِ  افغــان نگر

  جشنِ  عروسی ، ِپــــرِ  مهمان نگر

  پــيــرهـــــنِ  ســـبزِ  نکاحِ  عروس

  دانــه نشان ، خيلی قـشنگ و ملوس

  عقد  شد و ،  گشت عوض ، پيرهن

  کـــــرده ســــرا پــا ، سفيدش به تن

  وای وجب  ،  دخـترِ  افغـــــان نگر

  مصرفِ  گــــزاف و فــــراوان نگر

  ت ، کــه آهسته َروســـاز بلـــنـد اس

  سرخـــوش و آزاده و شـــايـسته َرو

  مصحفی  بــاالی ســر ،  از احترام

  تا کـــه بــــود حـــافـظ شان آن کالم

  وای وجب  ،  دخــتـرِ  افــغـان نگر

  رسم و رواجش  ،  همه شايـان نگر
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  دخترکان  ،  رقـص کنان پيش پيش

  ـسران ، هــــم تکر و نيش نيشبا پـ

  ی و گــه ، جفت جفتگاهی به تنهائ

  رقص چنان کردی که آن ساز گفت

  وای وجب  ،  محـفـلِ  افــغــان نگر

  رقصِ  هـمه  از دل  و از جان نگر

 بقيه دارد
 

  


