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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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Satire  طنـــز

     
  نعمت اهللا مختارازده   

  ر اسن ــ المانــــ   شه
 ٢٠٠٩ سپتمبر ١٨   

 

 

 

  ِشکَوه

   :در المان ) ٦ (

  }ذ { 

  شکوه که با عدل و اَ صالت نشست

  ـت َو ضاللت شکستشاخِ  جهـــالـ

  پـــــردۀ اوهــــــام  ،  دريـد و دريد

  ريـشــۀ تـقـلـيـد  ،   ُبـريد و َحِصـيد

  وای رجب  ،  چـاره و درمان نگر

  داروی هــــر درد بــه برهـان نگر

  تازه جوان رخ به رجب کرد و گفت

  ای که مرا گفتی مزن  حرفِ  ُمفت

  زاده مسلـــمانـی  که   مـــؤمن شدم

  اضی نـــبـــودم  ،   مـتـيـقـن شدمر

  وای رجب  ،  چـاره و درمان نگر

  رازِ  نهـــان  ،   گشـت نمايان نگر

  تا کــــه گــذشتم ز همه  خير و شر

  ِســـری ز اســرار  شـــدی جـلوگر
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  پــــردۀ اوهـــــام ،  دريــدن گرفت

  مـــــژدۀ الـــــهام  رســــيدن گرفت

   و درمــان نگروای رجب  ،  دارو

  رازِ  نهـــان  ،   گشت نمايـان نگر

  چشـــمِ  بصـيرت بگـُشـا  ،  سـالکا

  دست بلــــند کــرده  بگو  ،  مـالکا

  آنچــه کــــه شـــايستۀ درگاِه توست

  از دل و از جــان به همه آرزوست

  وای رجب  ،  عـــالـــمِ  انسان نگر

  یِّ جـــانــان نگرشرطِ   شـــناســائ

  ) اَ لُحُجرات ( آيـــــۀ چـــاردهــــمِ  

  باعثِ  حـــــاللِ  چــنين مشــکالت

  نـــيز ز آياتِ   سی و چــار ، وپنج

  ، بخـوان و بسنج) احزاب ( سورۀ 

  وای رجـب  ،  آيـــــۀ قـــــرآن نگر

  کافــــر و مـــؤمن ، َو مسلمان نگر 

   مـــؤذن بگـوشنالـــــۀ تکـبـيــــرِ 

  آمــــد و ، مردم همه گشتی خموش

  بهـــــرِ  ِادا  کــردنِ   فـرضِ  نماز

  صف به صف آماده بـه راز و نياز

  وای رجب  ،  طـاعتِ   ياران نگر

 جمعی هــم از صحنه گـريزان نگر

  

  ِشکَوه

   :در افغانستان ) ٧ (

  }الف { 
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  قـــصه دريـنـجـــــا نگـهش دار دار

  ـــر ايــــن قــــــلمِ  بيقرارفرصتی ب

  تا شــــنـوی بـــــارِ  دگـر از عجب

  شکوه بسی گشت ، زيــاد از رجب

 ای  وجـب و ای رجب و ای عجب

  شکـوه شده  ،  پشتِ  شما در وجب

  

 بقيه دارد
 

 


