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 نعمت اهللا مختارزاده   
  لمانشهــرِ  اسن ــ ا   

  
  
 

 اشکِ  قلم
  

  بــريـــز اشکی ،  دردِ  دل نمايان کن! ای قـــلم 

  زخـــم هـای ناسوری  ،  چاره کرده  درمان کن

  دارو های ديــروزی  ،   کهـنه گشت و فاسد شد

  مـــرهـــمی جـديـدی را ،  رو  نما  و اعالن کن

  يک نـــظر بــه حـيوان کـن ، باهـمند در آميزش

  صد دريـغ و صد افسـوس ، بـر نـثارِ  انسان کن

  صفاتِ  حقزانکـــه اشرفِ  مخلـوق ، مـظهـرِ  

  بر مقـــامِ  وااليش  ،  هــــم بخند و  گـريـان کن

  امــرِ  تـــازه صادر کن  ، ايـنچـنـيـن بـده فرمان

  "ای قـلم بدست برخيز، سيرِ  چـرخِ  دوران کن"

  ای اديبِ  خوش اقـالم ،  خامـه را به جوالن کن

  بـــا رقــيـمـۀ نغــــزی  ،  انقــــالبِ  شــايان کن

  ـــــالمِ  منـظـــومت ، بـا شــــعارِ  مـوزونتبا ک

  با سالحِ  مضمونت  ،  ترکِ  جنس و الـوان کن

  بر تساویِ  انسان ، از رجـــا ل  و هـم نسوان"

  "هـر قــدر کـه بتوانی ، خدمت از دل و جان کن

  قـــــدرِ  زن نــــدانـسـتـنـد  ،  در جهـانِ  انسانی

  ،  ايـن خـساره جبران کنظـلـــمِ  ناروا  کردند  
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  هـــم زن است و هــــم مــــادر ،  هـم معلمِ  اّول

  مهـــــربانی یِ  اورا  ،  قــدر دان و شکران کن

  زيــــرِ  پــای مادر هـا  ،  جاودان ، بهشتِ  حق

  خاکِ  پای شان برگير، سرمه ای به چشمان کن

  فــــرقِ  تاجـک و پـشتون ، هم هـزاره و ازبک

  جملــه  از ميان بـردار ،  ايـن چمن  گلستان کن

  بـــــر يهــــــــود و بـودايی  ،  مسلم و مسيحايی

  وحــــدتی نمــا ايجــــاد  ،  خـدمتی بـه اديان کن

  فکرِ  وحــدتِ  افغـــان ، از سرت بـه دور افگن

  وحــــدتِ  بـــشر اکنون  ،  زينتِ  هر افغان کن

   را  ،  بــر سرت همی داریگـــر خيالِ  خدمت

  مشعـــلِ  فــــروزان شـو ، اقـتـداء به مردان کن

  آی و مـــردِ  ميــدان شـو ، ترکِ  خانه و جا کن

  بهــــرِ   خـدمتِ  همنوع ، جانِ  ما به قربان کن

  مجمـــری شده سوزان ، اشکِ  ما ، سپندِ  عشق

  بویِ  وصل اگر خواهی ، عزمِ  کویِ  جانان کن

  ــــر نثــارِ  اقـــــدامت  ،  از وفــــا گــلی پاشـمب

  افــسرِ  محـبـت را  ،  بـــر سرِ  هـــر انسان کن

  چون قلم شده کم رنگ ،کوته وقت و، کاغذ تنگ

  پــــرسشی اگـــــــر باشد ،  نامه ها نگاران کن

  جهر و بحثی گـر خواهی ،  بـنده خدمتت حاضر

  اشی ، يک اشاره اآلن کنهـــر کجـــا کـــــه ميب

  از وفا گويـد ، روز و شب به فرمانم» نعمت « 

  يــد  ،  ُممتِحن شو و آن کنبــاورت  اگــــــر نـا

  

 

 

 


