
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 نعمت اهللا مختارزاده                       Satire  طنز  

  شهر اّسن آلـمان                        

  
 

  چشمک چــرانـی    

  
 
 

  حاجـــیِ  ما ، دايمًا  ،  چشمک چــرانی ميکنه
   ســـــه سالـــــه شده  يادِ  جوانی ميکنهشصت و

  گرچه با مردان نشسته هوش و فکرش بر زنان
  ورد  خوانــــده  ،  خـوبـرويان را نشانی ميکنه

  نـــوجــوانــــان را بغل ميگيره با ماچ و ُمـلـُوچ
  خـــوشــــــگالن را بـــوسه های ناگهانی ميکنه

  قـُد قـُتـاسگاهی چون مرغانِ  تخمی ميکنه قـُد 
  چـــــون بگــــيلِ  بــودنـــه ، نامهــربانی ميکنه

  گـوشـه ای بنشسته با حاجی و څـارنــوالِ  خود
  ســـاجقی را می جـََوه  ،  کـج کـج دهانی ميکنه

  خپ خپک داره نظر ، بـر صحنۀ ميدانِ  رقص
  شانـــــه هـــايش می پره  ،  کـاغذ پرانی ميکنه

   بشقابِ  بزرگی ، بر دو دستپر ز مــيوه کرده
  ســــوز داده می بـــــره   ،  نــامـيـزبانی ميکنه

  عکسِ  زيـــــبائی گـــــرفتم ، از جنابش ناگهان
  تا بــــــه ســــايتِ  انـترنت ، پرتو فشانی ميکنه

  تاِر خـــامِ  چـــيلکش را چـــنگکِ  ما کنده کرد
  ونــدِ  زبانی ميکنهبی ِگـــــِره  با مکـــــر ، پــيـ

  ميگه من از صنفِ  سه و چـار ، کردم شاعری
  روز و شب طبعم ز خــــوبان ، پشتيبانی ميکنه

  دايـمًا  ، نـــــزدِ  پولــيس و ســوســـيال و داکتر
  گلـرخان را  چشمِ  شوخش   ،  ترجمانی ميکنه

  حــــال ، بيکار است و پشتِ  کار ميگرده چنان
  هـــرچه پيش آمد به شوق و ذوق  ،  آنی ميکنه

  مــــرده شويی پـيـشـه داره ، خـتنه کردن آرزو
  گـــــر مـوفـــق گشت  ،   کـارِ  جاودانی ميکنه

  گـر شود پنچر غـراضه  موترش با خارِ  عشق
  شکــــر گفته هــر طرف ،  لولک دوانی ميکنه
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  و بی نمکانـتـقـــادی کـــرده بر ما ، تلخ و تند 
  با دروغ ِ  شــــاخـــــــدارش  ، دل کفانی ميکنه

  در بــرنامه ای کــــه ، خـانـواده نام او!  گفتت  
  آرزو  دارد کـــــه با مــــــــِن ، پهـلوانی ميکنه

  ما کـــه نامحـــرم شـديم از محـــرمی ِ  گلرخان
  محـــــرمِ  کـــاذب  ،   خـــيالِ  کامـرانی ميکنه

  ـــون زليخــا ، بس تجاوزگر شده بر عاجزانچ
  يــوســفِ  طبِع مــــرا   ،  دامـــن درانی ميکنه

  همچــو ليـلی  می فروشه  ناز  ،  بر مجنون ها
  کـــــاروانِ  نــــــقدِ  شــانـــرا ، ساربانی ميکنه

  از ُبـنِ  هر نکته اش  خارِ  جفا و  بغض و کين
  ل ، هــردم خالنی ميکنهنـيـشِ  تـوهـيـنـی  به د

  هـتکِ  حــــرمت کــــرده بی باکـانه بهرِ  انتقام
  خــوش ، دلِ  دلــداده ای ، مجـنونِ  ثانی ميکنه

  خـــط زدم از دفـتـرِ  خـاطــر نشـان و نامِ  شان
  تا عــذرخواهـی ازيــن  ،  بـيـچـاره فانی ميکنه

  نـقـد  از حاجی و قاضی ، گرچه باشد نادرست
  ــولکِ  تــــقــديـرِ  مــــا سنگچل پرانی ميکنهغ

  از زهــرِ  زبانِ  شيخ و مال بر حذر» نعمت « 
  رنگِ  زردِ  شاعـــــران را زعـــفــرانی ميکنه

   
 

 


