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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire  طنــــز

   
  نعمت اهللا مختارزاده  
  ر اسن ــ المانـــشهـ  
  ٢٠٠٩ سپتمبر ٢   

 

 

 

  هِشکَو
   :در المان ) ٦ (

  }ص { 

  حاجی رجب گفت کـــه ای مؤمنين

    ز کــتابِ  مبينگفــــــتـه ای دارم

  هــــر چه که باشد به درونِ  بهشت

  خالـــقِ  عالـم  ،  به مسلمان نوشت

  وای رجب  ،  پـــنـدِ  بـزرگان شنو

  قصه ای از  رحمتِ   يــــزدان شنو

  ای هــــمـــۀ مسلــــمين و مسلـمات

  وی هــــمــــۀ مــؤمنـين و مؤمـنات

  ای هــمـۀ صادقـــيــن و صـــادقات

  وی هـــمــۀ  صابرين  و  صابرات

  وای رجب  ،  پــــندِ  بـزرگان شنو

  از هـــمـه  مــؤمـن  و مسلمان شنو

  ای هــمـــۀ خـــاشـعـيـن و خاشعات
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  وی  هــمـۀ  صـائـمـيـن و صائمات

  وعـــده چـنـيـن است ، ز َربِّ کريم

  مـغـفـرت و بـــر همه ، اجرِ  عظيم

   بـزرگان شنووای رجب  ،  پـــنــدِ 

  از هــمــه مــؤمــن و مســلمان شنو

  ليک ،  مواظب که زمان آخر است

  کارِ  جهـان  دستِ  همه کافر است

  آنکـــه به چپ رفت ، شد از ما جدا

  راست اگـــــر مانــد ، چو ما با خدا

  وای رجب  ،  ُمهـــرِ  بزرگان نگر

  بــــر هـــمــه مؤمن ز مسلمان نگر

  آن يــکی زرتـشـتـی و آتـش پرست

  ديگــری صوفـی و ، رِه حق ببست

  آن يکــــی خـــوابيده چو اهلِ  هنود

  ديگـــری جمع کرده چو قومِ  جهود

  وای رجب  ،  ُمهـــرِ  بزرگان نگر

  تــاپــه بـــــه پـيـشانـی ِ  افغان نگر

  آن يکی  برگـشـتـه ، مسيحی شـــده

  هـائی شـــدهديگـری پيـش  رفته ، ب

  آن يکی جــــا مانـده مسلــمـان ببين

  خاتـمـی بـــر ُحّجتِ  قــــــرآن ببين

  وای رجب  ،  ُمهـــرِ  بزرگان نگر

  تــاپــــــه بـه پيشانیِ  افـغـــان نگر

  
  

  ِشکَوه
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  بعـــدِ  دعــا گفت ، زمان آخر است

  تقسمت و تقديرِ  جوان ،  کافر اس

  هـــر کسی گر ُپرسشی دارد ز دين

  پـاُســخی از من شــنـود  ،  بـا يقين

  وای رجب  ،  ُمهـــرِ  بزرگان نگر

  بــــر هــــمۀ پـــــير و جـوانان نگر

 بقيه دارد

  

  
 

 


