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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

  
  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠٢١ جنوری ٢١
  

  
  مختاردريا

  باز ھم مال
 ا ھمسايه مۀمالی سر کوچ

 با دو تا شاگردش

 تداخل مجلس ما گشت و کتابی بر دس

 تمن ندانم چه کتابی است و يا نامش چيس

 تشايد اين نامه ز رنجستان اس

 ريا که فتوای دگ

  از کتاب لجنستان باشد

 )شھر کوران(يا ر کورستان است 

 ین غوالنه و دور از معۀبعد يک خطب

 منا مفھو...  عربیفچند حر

 هللا گفت بسم

 یسرش از سنگينی دستار گرانش گاھ

 دش  او خم میۀسر سينه ب

 یاين عرق بيخرد..چه ھوا گرم و عرق

 ش ريش و گوشۀچک چک از گوش

 ر آن دامن تر از تزويۀسر کشی کرده ز بيراھ
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 ک آن چين و چروۀاز خالل ھم

 دلوليدن ره خود يافته می

 تيک تن از جا برخاس

 زقوطی از کلينکس سربا

 تدم دستش روی منبر بگذاش

 زاين زمان دفتر فتوا شد با

 ددادو فرياد مال گشت بلن

 نھای ای مردم نادان و بدور از ره دي

 مکی جنس حراه تا ب

 دمالي سر و صورت تان میه ب

 دآخر ای خلق خدا روز محشر چه جوابی داري

 تاين کلينکس زشھر کفر اس

 ھر چه از شھر فساد آور کفر آمده است

 دکر گويم و اشارت به کتابش می شما میه ب

 تآخر اين فتوا اس

 محرام است حرا .اين حرام است 

 نخجل ازاين عمل ناموزو.ين ئھمه سر ھا پا

 مکه کلينکس حرام است حرا.که مال گفته  چون

 قپسرک تيز دويد و چون بر

 اقوطی باز کلينکس سر منبر ر

 ت به مال نگريسدور افگند و

 دشايد او منتظر يک بارک هللا يش بو

 مال از فرط عرق

 رحرفھايش که نه ته داشت نه س

 دبد تر و بد تر و بدتر گردي

 دبا شف لنگی خو

 دعرق از روی و سر و گردن خود پاک نمو

 دنفسی دور و درازی بکشي

 با وقاحت که در او شکل غبا واضح بود

 دحديثی سازباد در غبغبش انداخته وخواست 

  بر سر منبر پيغمبر تان

 یبايدت پاک و معطر باش

 دکه دراين مجلس پر فيض آين ھمگی چون

 دپاک و پاکيزه و خوشبوی و معطر باشن
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 دباش چون ماليک ھمگی شاھد تان می

  سراغ جيبشه اين بگفت و ب

 درفت و يک شيشه عطری بکشي

  پاشيد و چنين آھسته سر و صورت خود میه ب

 دمحم.... صل... گفت هللا اينچنين می

 مارک آن بوتل عطر

 دايف سانت لوران بو

 مگفت خودم خنده زنان میه ب

 تاين لجنزاده چه حد نادان اس

 ا کاناد٢٠١۵مبر  سپت۶مختار دريا 

 


