
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  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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 Political Satire  سياسیطنز 

    
  نعمت اهللا مختارزاده   
  ر اسن ــ المانــــشه   
  ٢٠٠٩   آگست١٤   

 
 

 

  ِشکَوه
   :در آلمان ) ٦ (

  }ز { 

  دخترکان  ،  رقـص کنان پيش پيش

  پــسران ، هــــم تکر و نيش نيشبا 

  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

  هــر طـرفی  حلـقـه  شـده   دختران

  با پسران چک چـک و ، وا وا کنان

  تا که عـروس و وجب حاضر شوند

  ی کـنـنـد و هــمه ناظـر شوندرقــص

  وای وجب  ،  لـطـفِ  عزيزان نگر

  دالــــر و اويــرو کـــده پــاشان نگر

  واردِ  مـيـدان شـــــده پــيـر و جوان

  مست و خرابند و ، همه   سرِشکان
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  کـنجـی ببينی  ،  يکی افـتــاده مست

  ديگــری گيچ است و شرابش بدست

  قــــرآن نگروای وجب  ،  َپـيـــَروِ  

  بــــاده  و پــيـمـانــه  فــــراوان نگر

  گـر يکی بـــا چـــادر و تــنـبان شده

  ديگــــری بــا مـاکسی بمــيـدان شده

  با مينی ژوپ ، يا هــمه عريان شده

  َدور و برش ، غـُمُبرِ  مـــردان شده

  وای وجــب  ،  َپـيــروِ  قـــرآن نگر

  وحـشتی در مـلـکِ  غـــريــبان نگر

  تـنگ چــنـان کـــرده بــه بر پيرهن

 بـســتـه دهـــن را  و نگـويــد سـخـن

  يا کـــه چـنـان کـرده  گشادش به تن

  پارچـــه دگــــر نيست  بـــرای کفن

  وای وجــب ، هـــمـتِ  افــغـان نگر

  رو بـــه پـــشـاور بـــه يـتـيمان نگر

  بــه مــردان ، رقمی ، زن شدهمـُـد  

  چــوتیِ  مــــــو ، تا سرِ  باسن شده

  و بـر  گوش قــــطاراً  قــطار گردن

  حلـــقه و زنـجـيـره  و  هـم گوشوار

  وای وجب ، غـيــرتِ  افـــغان نگـر

  يا ز وفـــــا ســر بـــه گـــريبان نگر
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  م ز غـــذا های شانچـيـــزی نگــوي

  آشــپـز و مــوزيک و نـوا های شان
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  مـيــوه و ســبـزيش بـــه خـروار شد

  نـختيش و فــورتيش ، چه بسيار شد

  وای وجب  ،   طــفلـکِ  افغان نگر

  کــــرده فــدا جان ،  ز پی ِّ نان نگر
  

 بقيه دارد
  


