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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire  زــــــــــــــــــــنط

         

  نعمت هللا مختارزاده    
  ر اسن ــ المانشھ        

  

  

  

ح�اج اثر جن�اب ِ محت�رم ال) ب�ی جان(نام ه شيده ای  باين پارچه که به پاسخ ن
شاعر شيوا بيان و شيرين ک�م  سروده ش�ده، تق�ديم  ،"خليل هللا ناظم باختری"

ـ�ـ  افغانس�تان آزاد"اميد طرفِ  پسند خاطر خوانندگان  محت�رم پورت�ال ِ . است
  .قرار گيرد" آزاد افغانستان

  باعرض حرمت و َموّدت موفور

  

  

  عصای پيری

  دلرباست قشـنگ و دخــــتر ِ جـــــرمن

  خوشنما ، خوش ھيکل و گيسو ط7ست

  لـب عـــنابی اسـت و چشمــانش ، کبود

  گر ،  جـذاب ، چون آھن رباسته ـوجلـ

  ميکـــــند با يک نگـــــــه ، تسخـير ِ دل

  زخــــــم ِ مـــژگانش ھميشه بی دواست

  می خــــــــرامد   در  فـــضــای  آرزو

  استمژدۀ وصلش کـــه بی چون و چر

  آتــش ِ عـشقـش  ،  شـود گــر شعله ور

  پيری و ضعف ِ بــدن ، ھردو خطاست

  گـــــر فشـــــارد  بـا مـحـبـت ، در بغل

  مشکل و ھــــر عقده را مشکل کشاست
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  ور شــــود ھـمـبـسـتر از روی وفــــــا

  صد ھـــــزاران مرحـــــبا و مرحباست

  )من گر چکد لعـــــــل ِ بـدخشان در ي( 

  ساحــــــل ِ بحــــــر ِ وجودش مدعاست

  گــــــر وزد  پيک ِ صبا از خاطــــرش

  قـــدر سيری ، دوباره اشتھاست ـرھــــ

  ور بـــريــــزد ، ساحــل ِ جودش ، يمی

  ـانـھا ، وا احسناستـــو مــرجـ لـؤ لـؤ

  مســـــتی يـــی پـيـک ِ صبــا و شبنمش

  بيش ازين شرم و حياست ،بس عزيزان

  وصف ِ جـــــرمن ، انــــدکی کردم رقم

  بھـتـر از حــــور اسـت و اّما  بيوفاست

  لــــيک بشــنــو ايــن حـقـيـقـت را زمن

  ھمشه با وفاست )افغــــــان ( دخــــتر ِ 

  با نــمک  ،  باعـــــفت و شـــرم و حيا

  با  وقــــار و بـا غــــرور و با صفاست

  مه برنگ و رخسارش چوگيسوان، شـ

  نزد ِ او ، خـورشيد ، بی نور و نماست

  زلـــف ِ مشکـيـنـش ، پريشان گر شدی

  آھـــــــوان ِ چين ،  بـی مشک ِ ختاست

  لـــب گـــــــرفتن از لــــبانش مشکلست

  قــــــنـد ِ دزدی ، مـــزه دار و کيمياست

  است ط7ی خالص،  دخـــــتـر ِ افغــان

  طــــ7 نماست،  مس ِ   نـدختر ِ جـــرم

  مسگــــران را چکش و ســـندان و مس

  قدر ِ زر بر زرگر و، مسگـر خطاست 

  آرزوی دخــــتـر ِ جــــرمـن ، زر است

  کــــم شـــود زر  ،  بيــوفا ، نا آشناست

  از وفـــــای دخــتـر ِ افـــــغـان مــپرس
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  نـفـداستآرزويــــت را ھــمــيـشـه جــا

  ـد اســت و ، پيمانش چنانصادق ِ عھـ

  گـــــر بميری  ،  يــار ِ ديگر نارواست

  ھــــر قــــدر تــوصيف  بنمايم کم است

  دختر ِ افغـــــــان کــــه تاج ِ پُـر بھاست

  ھـــم زن است و مادر و ھــم ھمدمست

  مــوسم ِ پيری به دستت چون عصاست

  لک ِ غــريبوطـــن  ،  آواره  در مُ بی 

  آغـــوش ِ گـرمش ُملتجاست» نعمـتا « 

 

   


