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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 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         طـــــــــــــــــــــنـز

       
 عمت اهللا مختارزادهن    
  لمان ا ــهرِ  اسنــش    
  ٢٠١٠رسوم  سپتمب    

  
  

  

  
  

  جــر ميکنیتــارِ  وحدت را  چـرا  !  گلبديـنـــا 

  چيلکِ  نـَفــرت ، گـــره  بــــر دمِ  اهمر ميکنی

  با خـرِ  لـنـِگ شرارت  ، خـفـتـه انـدر َمـنجالب

  موتــرِ  روشنگــران را  ،  ُمفت ، پنچـر ميکنی

  گــاهـی بـا تـيـزاب و گـاهی راکت و خمپاره ها

  داســــتـانِ  قـــتــل و غـــارت را مکــرر ميکنی

  هشت فگنده  روز و شب  ای ناخلفوحشت و َد

  با پـيــامِ  چـاکــــرانـت  ،  گوشِ  ما کــر ميکنی

  ملتِ  بيچـــــارۀ   مـــا را بــــه جـــانِ  يکــدگـر

  گرگ و  روباه و  شـغال و  مار و اژدر ميکنی

  ای نفاق انــداز برگو  ، تاجک و پشتون چــرا؟

   برادر ميکنیتـخـمِ  نـفـرت ِکشت  ،  در قـلبِ  

  کينه و بغض و عــــداوت ،  بـينِ  مخلوقِ  خـدا

  منِ  ،  گبر و کافر ميکنیؤمسلم و هــنـدو و مــ
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  همچو ِحرباء و شلندی ، بـا تغييرِ  رنگ  و ُرخ

  ماش و سابون  بر مــريـــدانت  ، ُمـَيسَّر ميکنی

  زهـرِ  تبعيض و تعصب را به کپسـولِ  عســل

    بـه کام و  حلــقِ  بـاور ميکنیُمـفـت پـيـچيــده

  َيراع  و چـون َهَمج های َنَمج ی چون َرعاع ها

  ســر نـخِ  انـديـشـه هــا را جـــر و بنجر ميکنی

  را) آی ، ِاس ، آی (   تکفيرِ ۀاز کـچـالــو ، تاپـ

  من و  روشـنگران ، در ميکنیؤبـــر جبينِ   مـ

  دخــوـتـان  بـانـدِ  مافيا و اشـرار و ، تـرورســ

  چـلـی و مــال و هــم   ،  اسـتاد و داکـتر ميکنی

  نـــوکــــرانِ  بـيـحـيــا و ،  چــاکــرانِ  بی ادب

  هـــريـکــی را ، وارثِ  امـــرِ  پـيـمـبـر ميکنی

  مـثـلِ  دالالنِ  فـلـمـی  ،   زيـرِ  دهــــلِ  اجنبی

   و جامن بسته و ، دعـوایِ  رهـبـر ميکنیگزن

  تـــا به يـاد آری  ز دورانِ  جـــوانـی های خود

  و ديگر ميکنی) سياف ( و )  گيالنی ( آنچه با 

  دشتِ  ارچی ،  کـنـدز و بغـالن و کـابل عاقبت

  در پـشـــاور نوکـــری بــر کـُــّرۀ خـــر ميکنی

  نۀ مادروطنراکت و خـمـپـــاره هـــا  ، بـر سي

  فيـــر ، نامــــردانـــه از ديـوار و از در ميکنی

  هست و بـــوِد مــادرِ ميهـن  ،  هــمه تاراج شد

  مرمیِّ ُپــوچک  ،  ُپر از باروتِ  احمر ميکنی

  عسکرانت همچو گرگ و افسرانت چون شغال

 به کی ، جور و جــــفـا در حقِ  مادر ميکنی تا

  ـــردِ  دخــتـرانِ  مکتبیای کــــه بـــا مسموم ک

  ضدِ  عـلــم و دانش ، عـــالـم را ُمکـَـدَّر ميکنی

  ای کــــه بـــا پـاشـيـدنِ  تيزاب ، روی دختران

  بـا کدام  چشمی نـظـر بر سوی  خواهر ميکنی

  مادر و خواهر اگر داری ، نمی دانــم ، چـــرا
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  ظلمِ  کافـــر ، در حــقِ  خــانـم  َو دختر ميکنی

 چهـــرۀ منحوست آخــر در جهـان افـشا شــدی

  لعنتِ  حق بر تو ، گر، نه خاک بر سر ميکنی 

  هــر يک از شهــــزاده هــای جنگساالرِ  پلـيـد

  در ســـفــارتخـانــه ها ، خـود را پلستر ميکنی

  برهان الدين و ، بغتص  و ، ازگيالنیيعنی از 

  يکنیعر عر م ترکّيهو ُارُدن  ، درعــربدر 

  اســتـخــاره داد ايـشانــرا ، چــنـان اسنادِ  جعل

  هرچـه کوشی ،  فـرق کی از ماده و نر ميکنی

  از سرِ  بيچاره مــردم ، دست بردار ای کثيف

  ورنــه بــا اشعارِ  نـابم ، خاک بــر سر ميکنی

  قـــدری تحمـل کن کـه روزه بگذرد» نعمتا « 

  ر محــشر ميکنیبعد ، آزادی ، اگـــر با شـــعـ

  

  :معانی چند لغت
  "شغال"يعنی " احمر"بر وزن  :  ــ  اهمر

  چلپاسه ای که مطابق محيط، رنگ خود را تغيير ميدهد: ــ  ِحرباء 
  مردم فرومايه و پست: ــ  رعاع  
  نوعی مگس شبتاب: ــ  يراع   
  نوعی پشۀ ريزه، پشۀ خاکی :   ــ  همج

  مرطوب، نم:  ــ  نمج    
  

 
 


