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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 
   Vanguard Woman      زن پيشتاز

  
                     نعمت اهللا مختارزاده

                      شهرِ  اّسن آلمان

 
  آرزوی قربانی
  بـَِدو بـَِدو که بــه ميهن چـــه محشری برپاست

  ِزمامِ  ُملک ،  به دستِ  گروِه بی سر و پاست
  پيـــاده هـا شــده مامــور و  هم رئيس و وزير

  َو آبِ  رویِ  وطن ُمفت و رايگان ، سوداست
  وکيلِ  مردمِ  بيچاره ، سيم و ُزور و زر است

  به مکـر و حيله  به  فکرِ   رياستِ  شوراست
  شــدبه ريشِ  کـوسۀ قاضی  ،  قـلـم دلـــنگان 

  کــــه پشمِ  کـُرکِ  سياست ، تکيد و ناپيداست
  چـپـن کـفــن شــد و  ،   لنگی بسانِ  حـقۀ دار

  حجـابِ  بــاورِ  شخصی  ،  اگر کمی باالست
   )کرزی( ولـــی بــــه نــيــفۀ تنبانِ  حضرتِ  

  وحشيانه در دعواست) خسک(و) کيک(سپاِه 
   بـه قامتِ  اوکـــه تــا لــباسِ  جـــديـــدی شود

  به مودِ  روز و شب از پشمِ  موشِ امريکاست
  وفـــا بــه عــهــد نکـردند و ، نه عمل بر قول

  خالفِ  گفته ِنگــر ، ِکـرده ها ، به بادِ  فناست
  ز بسکه چـمـچۀ مـردم   ،  به ديگِ  خالی شد

  به رویِ  آتـشِ  تـبـعـيـض  ،  ُپخـتنِ  حلواست
  شـکـست  ، بــادۀ صبــر و تـحـمــل و طـاقـت

  شـــرابِ  نـابِ  ســـياست ، به ساغرِ  مالست
  به سنگِ  صدق بـِزن مدعی ، به نفس وهوس

  کــــه زادگــاِه شـياطـيـن  ،  حقيقتاً  ، آنجاست
  بـه زيــرِ  چـــادری ، خورشيد را مکن پنهان

  ستکـه ُصـنعِ  حق، ز جمال و کمالِ  زن پيدا
  چنانچه   ،  دلبر و هم خواهرست و هم  مادر

  بسانِ  قـبــله ، بـــه او سجده و نماز ، رواست
  حديثِ عشق ، ز احساسِ  شان به نغمه و ساز

  َو آيــه هــای محبت ، ز مهـرِ  شان به نواست
  َجـغـاِت اهـــلِ  جهــان را کــشـيـده  مـادر شد

  ـداستبــه زيـرِ  پای رضايش همی بهشتِ  خ
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  هر آنکه خاکِ  درش را به چشم ، ُسرمه کشد
  قسم بــــه ذاتِ  خـــدا ،  چشمِ  باطنش بيناست

  فـــــــدای مقــــدمِ  شــان  ،  آرزویِ  قــربانی
 ز درگِه يکـتاست» نعمت « يگــانه خواهشِ  

 
 


