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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

    
   مختارزاده  نعمت اهللا

    شهــــر اسن ــ المان
  ٢٠٠٩ سپتمر ٢٢   

  

  

  

  کـــه زنگِ  معرفت کر شد» بيدل«بنال ای بلبل 
  هر شدصدف خرمهره بار آورد، ستم در حق گو

  ـرجسته هر نادان که طبع شعر پيدا کردا بـز جــ
  کجــــا قــــدر هنر مانـد که هر نادان سخنور شد

  »بيدل«
  

تحفۀ عيد حضورِ  حضرتِ  محترم و معظم الحاج و سرتاج ،  
  :ديم است ـــتق ) دال و دهـــدل  ديگ(دالل سـايت 

  ٢٠٠٩\٠٩\٢٢ اشتهای خوب تا تحفۀ بعدی
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   کر شدجرمنت، کـــه زنگِ  افغــان ی بلبلِ  بنال ا

   ، ياور شدکلمرغی ، زغنو  زاغ  وباشه و بومبه 

   قاطر وخـر، بــه اَ قــرانِ   داللی بــه پا  برخـاست

   شراحمـــقِ  خــر و ، آنهم ، يدزائ مولـودِ  نويکی 

   ، خود راعرعرش گوشِ  ما را کر نمود و نهيقش

  ت آمــد و هـــر ماده ای نر شدتــو پـنــداری قــيام

   خفاشان ، هـــمکارمـــولـــودِ  نوولی افسوس اين 

  ابتر شد) اعظم(و) کبير(و) الحاجِ  فرخار(خودش 

  زرد آلو و ، بيجـاره قيسیهــمـيـشـه در دفـاع  از  

  بــه نـام مـسـتـعــار از کـعـبـه و بـتـخــانه کافر شد

  ،  که با باندِ  ترورستان )  کرزی(بــه يـادم آمـدی 

   کـرد و خـود بی عــرضه رهبر شدتقلـب را تخلف

  )گلبديـن(حجابش گـر دری ، ظاهر شود  منحوسِ  

  ، مـظهـر شد ) سميع الدين( که اعـمالِ  شنيعش را 

  بــه تـن پيراهن و تنبان ، چپن بـر دوش چون پاالن

  ر شدکاله بـر فــرقِ  بی ايمان ، که بر اعراب  نوک

  رئـيـسِ  بـانـــدِ  مـافـيــا ، جلـيـسِ  کــــرسیِ  فحشا

  انيسِ  ساغــــر و مينا  ، باآلخــر ،  مار و اژدر شد

  بازی) شاخ گاو (، مکن با)   فـــرخــاریحاجیِ  (اال
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  ، ميانِ  پنبه اخگر شد) می خاریُاون جات   (مگر

  بيـــا و معـذرت ميخـواه ، ز جنجالی که سر کردی

  وگـــرنـه موترِ  بختت ، بـــه بيتی ، مفت  پنچر شد

  داللِ  فرهنگینـقـابـت را بــه دور افگـن ، تـو ای 

  بـيـا مردانــه در مـيـدان ، مبادا پــاچـــه ات تر شد

  گر امان خواهی» نعمت « ز فيرِ  راکتِ  اشـعارِ  

  نما خرقِ  حجاب از رخ ، مبادا  صحنِ  محشر شد

    

 

 


