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  نعمت هللا مختارزاده 
  شـھر اسن ــ المان    

  2011اکتوبر  24    

  

  

  
  

  )گذر يازدھــم (                                  
 

  

 
  

  

Abdullah Akram  

به خدائی ( بارتباط  سرودۀ بنام  جناب ِ محترم عبدهللا  اکرم با بزرگواری و مھربانی
  : نوشته اند که  )رسيده ام که مپرس 

  :محترم مختارزاده 

  يد که مپرسآ آنقدر خوشم می      اشعار ضّد آخوندی تان
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Nematullah Mokhtarzada  

  از نعمت مختارزاده

  

  مھـــربانی و لطف ِ ھــمـوطنــان

  خيلی بسيار ديده ام کـــــه مپرس
  

  )عبدهللا (بالخصوص از جناب ِ 

  ديـــده و ھــم شنيده ام که مپرس
  

  آخوندھا ليک از کـــار و بـــار ِ

  پرده ھــــائی دريده ام که مپرس
  

  بــــايــدت احـتـياط ، از ايشـــان

  ريش و پشمی تنيده ام که مپرس
  

  گاھی با ُمشت و گاھی ھم به لگد

  پُـوز و فــرقی لِھيده ام که مپرس
  

  »نعمت«بيش ازين نقطه نقطه از

  آش و ماشی پــزيده ام که مپرس

 

 Nazy Noor 

  مه نازی جان نور ھمچنان محترمۀ معظ

  : بکی از خواندنھای زنده ياد احمد ظاھر را گذاشته و  نوشته اند که 

  نبری گــمان که يعنی به خـــدا رسيده باشی

  تو ز خود نرفته بيرون، به کــــجا رسيده باشی؟
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Nematullah Mokhtarzada  

  از نعمت مختارزاده 

  ، به خداست غير ِ ممکننـبری گمـــان ، رسـيـــدن

  بــه خــــدا اگــر بخــــواھی ، بـه خدا رسيده باشی
  

  ز چه رو به کعبه رفتن ، پیِّ ُجست و جـوی ِ بيخود

  مگـــرت بـــه خــانـــۀ دل ، اثــرش نـديـده باشی ؟
  

  بــه رسـيــدنش فــنا شو ، ز فــنـای خود ، بـقـا شو

   کــه بـــه گــوش ِ جان صدايش ز دلت شـنيده باشی

  

  ھمچنان 

Nazy   Noor  

   !ھمچنان محترمۀ معظمه نازی جان نور

  : د احمد ظاھر را گذاشته و  نوشته اند که بکی از خواندنھای ديگر  زنده يا

  !خداوند روحتان را شاد داشته باشد احمد ظاھرو استاد ننگيالی

واقعاً ترومپت نوازی ماھِر بود ،خاصتاً وقتی با احمد ظاھر فقيد که در اکورديون  
نتيجه اش را بشنويد بعد به روحشان  ،آھنگ ميشدند نواختن مھارت خاص داشت ھم

  ....يددعا بفرست

  

Atefa Atefi  

  :محترمۀ مکزمۀ عاطفه جان عاطفی نوشته اند که 

   واقعاً که محشر است 

   سپس 
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Nazy   Noor  

  :محترمۀ معظمه نازی جان نور نوشتند که 

اندازد حيف که چه زود  عاطفه جان مرا به ياد اکورديون نواختن ھای خود ما می
   ]فرخ افندی[ درود ھم بر روح استاد بزرگم  ،گذشت

  

Nematullah tarzadaMokh  

  از نعمت مختارزاده

  خــود را ز گذشتِ  عمـر مأيوس مکن

  بگذشته گذشت ، حيف و افسوس مکن
  

  انـــديـشه و فکــــر ِ حال و آيــنـده نمـا

  لبخند ِ خوده  ، به غصه محبوس مکن
  

  ھــر لحـظــه  اکارديونِ   شادی بنواز

  دم  را بـــه غم ِ زمانـــه مـأنوس مکن

  

 


