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  نعمت اهللا مختارزاده              

                   شهر اسن آلمان
  ٢٠٠١                    نومبر 

 
  مزه داره

  ه لبِ  طفلِک افــــغان مزه دارهلبخند ، بـــ
  بلبل  به چمن  مست وغزلخـوان مزه داره

  گـــــر دخـتـرِ  افــــغان بـِخــرامد به تماشا
  وفان مزه دارهگلهــا هـــــمه خندان و  شگ

  گــــر ريش و بروتی  بتراشند  ،  جـوانان
  ـردان مزه دارهـــ  بــه مــاکی و صفايیِ پ

    چادر و ، صورت بنمايندزنهــا بـِدرند  ،
  ـر خانــمِ   افغان مزه دارهــ  هــــزيبايیِ 

  مـــردان و زنان  ،  پهلــوی هم کار نمايند
  آبـادی و، نــــوسازی و، ُعمران مزه داره

  و خـــواندن و بنوشتن و تحصيل علم وهنر
  بـــر جمـلــۀ پـيـران  و  جـوانان مزه داره

  ه از جهل و تعّصب ميهن همويــــــــرانیِ 
  با فهم و خـرد  ،  دارو و درمان مزه داره

  گانراــيـدنِ  احــــوالِ  دلِ  غـمــــزدپـــرسـ
  پـاکـــــيدنِ  اشکی  ،  ز يـتـيمان مزه داره

  بر بيوه زنان لطف و محبت  ز دل و جان
  يک لـقـمـۀ نانی ،   بـــه غريبان مزه داره

  جـنـگ و جـــدلِ  آدمــی ،  سوزيد جهانرا
  مزه داره ه شود ، جنگ گريزان کـروزی

  انســانِ  نـبـاشـــد  کـه نــدارد ، غـمِ  ميهن
  مزه داره پس  وحـــدتی در عـــالـــم انسان
  از مسلـــم و هـنـــــدی و يهـودی و نصارا

  از مـــرد و زنِ  جـمـــــلۀ  اديان مزه داره
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  ه و زرد نژادانو ســپـيـد و  ســي سرخ از
  مزه داره يک دســـته گِلی سـنبل و ريحان
  وقـتـيـست ،  تحـــّری شود از بهِر حقيقت

  تابيدنِ  شـمـسِ  ، رخِ   جــانــان مزه داره
  تقليد مکن ،  ترک نما ،  ارث ،  ز اجــداد

   خــــدايـان مزه دارهيـافـتـنِ  ، راِهخــــود 
  ـمۀ   ريشۀ   تبعيض و تعصبَبر کــن هــ

  بـا تــيـغِ  محبت ، ز دل و جــان مزه داره
  تو چـرا گوشۀ منزل!  ای بانــــوی افغان 

  ـل و  در و  دربان مزه دارهـــ قفنابـودی ِ 
  تاکی چو اسيری و کفن بر سر و صورت

  بـِــدِريـــدنِ  آن پــــردۀ عـصيان مزه داره
  زن ، عفتزيبنده حجابيست به هر مرد و 

  آرايشی بـــا زيـــورِ   وجـــــدان مزه داره
  ی ازعشق و َمَوّدتز وفا سرمه ا» نعمت«

  خاکِ  درِ  احباب  ،  بـه چشمان مزه داره
  

 
 


