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  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 
 Satire         طنز

  
  اهللا مختارزاده متنع   
  شهر اسن آلمان   
  ٢٠٠٨ دسمبر ٣   

  
  

  
  کولِ  گدايیکج

  

  محــترم  ،  ای  با ِســياده             )  نبيلِ  ( 
  رم  ،  صاف و سادهی دائشکايت هـا

  نـــــــه از تــو و نـــــه از بينندگانت
  نـــــــه از برنـــامـــه سازانِ  َرشاده

   برنـامه داریسه  دو  يکفــــقط از
   ايــــن  و آن فــتادهتکـــفـيرِ   پـــیِ 

  سربــند و رومال و   چادريکی  بـا 
  لـُباده   و شلــوار  و کـوت دگــر با 

  نيکتايی و  پـشم وريـــشی با يکـــــ
   بـــه فـرقِ  سر نهادهعـــرق چــينی

  يــکــی طـــفلِ  صغيری را به پهلو 
  کولِ  گــدا  ،  دستش بداده کـــه  کج

  خــالصه  اين  دو ســـه برنامۀ فوق
  بـــــه پـــــای  زورگــــويی  ايستاده

  دلــــــــيل و منطق و برهـانِ  ايشان
  ــوده و   پـــر از حـَسادهغــرض آلـ

  هـميــشه بـيـم  و  وحشـت آفــــرينند
  بـه چشـمِ  مـردمان ، خـاک و بـراده
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  بـه مکر و حيلـه و نيرنگ و تـزوير

  ز احسـاسـاتِ  ما  ،  ســوء  استفاده
  بجـــــز از کينه و بغض و عــداوت

  نـيـــــامــوزی ، ازيـــن اهــلِ  َبالده
  مگس سازند خود رابه هر دوغی ، 

  ـد و خــــادهطــناب و حلـقه ای دارن
  گهی جنت ، گهی هـم حور و ِغلمان

  سرِ  مردم فـــروشــند ، فــوق العاده
  وگر نـه ، ُگرزِ  آتش ، مـار و گژدم

  بـــه جانش ، هــم سواره ، هـم پياده
  ـا ، بـايـــد بـپـردازد  بـــه ايشان يـو

  ــر ، بی ارادهفـقـط ، اويـــرو و دالـ
  ضرورت نـيست بر دينار و بر پوند

   ، گيرنــد زيادهعـــرب و انگليسز 
  بــه هـر قيمت ، خريـدارانِ  وقـتـنـد

  بـه لجـبازی ،  ز هـر يک با نــژاده
  گهـی تحقـير و گـه ، تحريم و تکفير

  دگـر بـــرنــامــه هــــا را از حساده
  حزبِ  راکتشبی  ديدم ،  يکی از 

  افکارِ  فــَالدهکـه  در سر داشت  ،  
  )وردک( نشـسته بود  در  پهلـویِ 

  عـقـلش  پـياده ، ولی خودش سـواره
  )تنوير(و، کام ) حليم(اگرچه نام ،

  الده) گلــبـديـن ِ (ز شـــاگــــردان ِ  
  تعجب کــــردم  و  گـفـتم  ،  خـــدايا

  چرا بنشسته  جـای خـامــه  ،  خـاده
  ــای بـلـبـلی ، ديـدم زغــن رابـــه ج

   خيلی سادهد راکـه کانـديـد کرده خو
  بـه مردم وعــده هـای چرب می داد

  که می باشد بـه زخـمِ  دل ،  ِضماده
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  ولی غـافـل  کـه ، مـردم می شناسند
  اجـيـرانـی که  هسـتـنـد  ،  بی اراده

  ز بهــرِ  کسبِ  شهـرت می فروشند
    ،  فـوق العادهحديـث  و آيـه هـا را

  ـراسی از خـداونـدنـه ترس و نــه ه
  نـه شـرم از بـنـده هـــای  نيکـــزاده

  کـنون يک پـرسـشی هـم از تو دارم
  بـــده  پاُسـخ بــه مـن  ،  ای با نژاده

  جـنـگ آفــريـنانتـو بـودی  دشمنِ  
  ِ   الده  ِنکـَبـتـيـارراکـتـبـارِ بــــــه  

  نت عوض گشته عزيزمچــــرا ؟ لـَي
  مصاحب  ،  بــا  اجــيـرانِ  نـــراده

  ) تـنوير(ز بس چوتار و نـّراد است 
  سرِ  اســـــتادِ  خـــود ، کــاله نهـاده

  تو هم دادی  به او ،  وقتِ  گران را
  همی کرد استفاده ) وردک( کـه از 

  ســـياسـت  ،  نــه پـدر دارد نه مادر
   برادهگهی سنگ و ،  گهی چوب و

   تی ویبشـنـََود ، از راِه» نعمت« و
  ز جان و دل ، به حرفت گوش  داده

  

******  
  

 
 

 


