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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  طنـــــز

     
  نعمت اهللا مختارزاده      

  ــر اسن ــ المانـ      شهـ
  ٢٠٠٩ اکتوبر ٢٠      
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  نش دويدهـفـتـــۀ نــو ، بهـــرِ  پــال

  سالــــونِ  چـنـــد قسمتيی را خـريد

  قسمتی بـــر عـقد و عروسی ، جدا

  قسمتی بـــر فاتحـــه خوانی جــــدا

  وای وجب  ، سالــــونِ  افغان نگر

  هــر طـرفش ، روشن و تابان نگر

  جای قشنگی چـو به صرفِ  طعام

  اتاقِ  زيبائی بـــه حـرف و کــــالم

  ص و اتنقسمتی مخصوص بـه رق

  روشن و  پر عطــر و  گلِ  ياسمن

  وای وجب  ، سالــــونِ  افغان نگر

  روز و شبش ، پر شده مهمان نگر

  يک شبی  گر جشنِ   عروسی ُبَود

  نيمِ  غـــذا  ،  بهــــرِ  فـروشی بود
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  مـيـوه و نـوشابه و نخ تيش و چای

  قـسـمـتی دنــــدی زده و جـــابجای

   افـــغان نگروای وجب  ، َدنـِدیِ  

  يخ زده و بــــاز ، فــــروشان نگر

  آنچـه اضافيست ، به کنسرت برند

  تــا هـــمـه مــردم بخورند و خرند

  بـــاقی و پسـمانـــــده به امبيسِ  او

  پر شــده بشقاب و هـــمـه ديسِ  او

  وای وجب  ، دزدیِ   افـــغان نگر

  از هــمه ، حـــتا که ز ميزبان نگر

  گــاهی کــنـد  دعــوتِ  خواننده ها

  هـــم ز هـــنر مـنـد و نـوازنــده ها

  رقصِ  عـرب ، با يکی رقاصه ها

  دور و برش ُپر، شمع و پروانه ها

  وای وجب  ، پـــولِ  جــوانان نگر

  بـــر سرِ  رقـــاصه ، بـپـاشان نگر

  ِسرو به امبيس ، غــــذا های شرق

   مـانندِ  برقکاملـــه بفــــروخته  ، 

  جمله غــذا ، باسی و پسمانده است

  مشتريــان را ز خودش رانده است

  وای وجب  ، کانـتـيـنِ  افـغان نگر

  هــر طـرفش ، روشن و تابان نگر
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  شــيـرِ يخ و قـهـــوه و چای و ککو

  ـَِجوپـولی بـپـرداز و سـر انگشت ب

  کــوکـا کــــوال ، آبجو و هم شراب

  فکرِ  هــمـه گشته ز نرخش خراب

  وای وجـب  ، کانـتـيـنِ  افغان نگر

  خالی کـنِ  جيبِ   هـــر انسان نگر

  بقيه دارد
 

 


