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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   
  شهــرِ  اسن ــ المان   
     ٢٠٠٩\٠٩\٠٨   

  

  رقاصۀ ِسکِسی
  هوسِ  خار و خسی چند! ای تـُنگرِ  طالب 

   و پسی چندشده ، از پيشجرمن  ِ  افغانی

  گــاهی طـلـب يــاری و هـمـکاری نـمـودن

  گه دشمنِ  ما گشته ، به گــردن مرسی چند

  همکاریِ  تـو ، ترک شد  از  بهرِ  َوقـاحت

  بيهوده چرا؟  شـَـلـّه به دوغـم ، مگسی چند

  هــــر جــور و جفائی که کدی ، هيچ نگفتم

  بشکستنِ  شــاکـاسۀ صبر  و ، خـََرسی چند

  یکِسرقــاصـۀ ِســـازِ  اجـانب شــــده بر س

    ، هوسی چندکـوکِ  فــنــر دارِ سياستای 

  بــر رمــۀ آواره  ،  چو گرگ و چو شغالی

  وحشی گـری و شـََرسی چند! روباه صفتا 
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  زنجـيـرِ  ِاسـارت شـکـن  و ،  قـيدِ  وراثت

   چندعسسی و دزددر کــوچــۀ تـزويـر چو 

  بر بــاور و انـديـشـۀ  ايــن مـرد مِ  بـيـچـار

  با جهـل و جهالت دهی جوالن ، فرسی چند

  از پـشـت زدن  ، خـنـجــرِ  بـيـداد به ياران 

  اينهمه مکر و َدنـَسی چند!  زاغ و زغـــنـا 

  در ديــگِ  تـَقـَلـُّب ،  نـپــزان  آشِ  تـَخـَلـُّف

  ی چندمرچ و نمک  و تندی و شوریِ  ، بس

  بر دلـبــر و معـشوقــۀ اشـعـــــارِ  بــزرگان

   ترا دسترسی چند! ه خصی گـشـتنــامــردِ 

  ای چاکـــرِ  طـالب، رِ  گلبدين و ـــوکــای ن

  شـِلـند و کـَلـَسی چند ،  از پـرده بيرون آی

  رـــ کنم آخصغيرتو ـــ چ  ،کبيریرچند ــه

  رسی چند ، جسرخـم اعـظــمِ ۀ ـلــافـر قـــب

  ای ملــتِ  مظـلــوم و ، ســـتم ديـــدۀ افـغـان

  برخيز و ، قيامی کن و ، بشکن ، قفسی چند 

  از بهـــرِ  نجاتِ  وطــن ، از چنگِ  شياطين

  بفرست ، يک دو سه عيسا نفسی چند! يارب 

  افغانقـلمِ  نـقـدِ  تـو، بر صفحۀ ! » نعمت « 

  سی چند نشود هــرگــــز ازيـــن ملتَمجـرمن

 
 


