
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

 

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural   ادبی ــ فرھنگی
  

  مت هللا مختارزادهـنع      

  لماناسن ــ ا رِ شھ         

  

  

  

  دلھــــا رشِ ــع

  

  به کس چی نم اگر قـــاری  ِ قــــرآ

  به کس چی  نمـرفاو يا از اھــــل ِ عـ

  اگــــر از عاشـــقان ِ کـــوی جـانــان

  و يا مست و غــزلخـوانم به کس چی

  دريـــن مجـلس ، ھــمه دانـا نـشـسته

  اگـــــر دانـــــای نـادانم بـه کس چی

  ھـــمه حاجی و م4 ، شيخ و صوفی

  گنھکـــار و پر ِعصيانم به کس چی

  شـما ھـــر لحظه حاضر در جماعت

  ن از مسجـــد گريزانم به کس چیم

  رض خـواندنــفــ  نمازِ   شما باھــــم

  َو من تنھا  اگر خـــوانم به کس چی

  شــما ايـــستاده  بـا ھـــــم  درعبادت

  نشسته گــــر بـه طيرانم به کس چی

  نبرحـراب و به مِ شما ساجــــد بـــه مِ 

  به کس چی  و من در دشت و دامانم
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  يا مسيحی ، اگـــر گــبر و يھــــودی

  يا مسلمانم به کس چی ، گــــر ھندو

  اگـــــر از پـــيرو ِ  بـودا و زرتـُشت

  و يا خـــادم بـــه انسـانم به کس چی

  خـــودم اينجــا و دل ، در جای ديگر

  اطـــاعت کـــوی جانانم به کس چی

  عبادتھـــــا ،  بــــه محراب ِ جـمالش

  ايــــمان و ايــــقـانم به کس چیبَُود 

  نمــــاز و روزه و زکـــات و حّجــی

  بـه طـــرز ِ ديگری دانم به کس چی

  ـائی از نمـازمـلش  آيــــه ھـــجـــما

  قضايش کـُـفـر ِ ايـمــانم به کس چی

  رکـــــوع و سجــده و تکبير و قامت

  به عـــرش ِ دل گـذارانم به کس چی

   عــبادت روی قـــالين ِشــــما بھــــر

  َو من بـــر خاک جوSنم به کس چی

  ـرين ِ بـيـم  و از َوھمـشـــــما از زائــ

  ولـــی مـن تــارک ِ آنــم به کس چی

  ــاعت ِ من عرش ِ دلھاـخــــ4صه ط

  ز جان با روح و ريحانم به کس چی

  رقم کرد» نعمت« دو سه سطری اگر

  چینم به کس چو بلبل نغمه ھـــا خوا

  

  

  

 

 


