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 Political سياسی

  
  نعمت اهللا مختارزاده
  شهــرِ  اسن ــ آلمان

  ٢٠١٠وری جـن١٦
 
  

 

  
  

  بيدار شو! ، کــرزيـا  خوابِ  غفلته کی  درتا ب

  کی  هشيار شوکـَنده  شـد زنجيرِ  غيرت ،   اند

  کينه و ُبغض و عداوت ، سوخت مغزِ  استخوان

  داکـتر و دارو  و درمان  ،  بهرِ   هر بيمـار شو

  مـادرِ  ميهن ، ز جــــورِ  ناکـــسان ، ويرانه شد

  نــه بم و نــه راکت و خـُمپاره  ،  بل  معمار شو

  سنگِ  الفت را  بـه تهـدابِ  محبت  ،  راست ِنه

  انــه  را  ،  سقف و در و ديــوار شوخاِنـــۀ وير

  بر صغير و بـر يتـيم و بــيـوه  و معيوبِ  جنگ

  هــمدم و مونس شـده  ، بر چشمِ  دشمن خار شو

  بيش ازين رندی مکن ، در جانِ  ما مردم  مزن

  نه چو روباه  و شغال و ، گــرگس و ، کفتار شو

  وشـــوره زارِ  مغـــزِ  گـنـد ِ  خويشتن را شستش

  ســرزمين ِ  بــاور و انــديــشـه را گـــلــزار شو
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  کن صداقت  چون ابوبکر و ، عدالت چون عمر

  در عمل ، جانا ، نمونه ، ِمشتی از خـــروار شو

  در حـيـاء  و شـرم  ،  بايـد همچــو عثمانِ  غنی

  هم  دلير و هـم شجاع  ،  چون  حيدرِ  کرار شو

  ، چنين می بايدتدر حقيقت ، گــــر مسلمانـــی 

  نه ابــــوجهل و يــــزيد و شمر و نـــه غـدار شو

  از فـهـيـــم و از خـلـيـلی  ،  راِه خود را کن جدا

  دور  از  ربــانی  و ســيـــافِ   جـنـگـساالر شو

  خونِ  مردارِ  خليلی ، بهـرِ  چه در بانکِ  خون

  ريـز اندر توِلـت و  ،  فـــــارغ ازان مـردار شو

  تا مـبــادا  خصلتش ظاهــــر شــود از ديگـــران

  بر فـــرازِ  دار شو!  دست گـيـرش کرده برگـو 

  )َپـلـَوشه ( درسی باشـد ، از برای) َپـلـُوشـه ( تا 

  بيسوادان را يکـايک  ،  بـرطـرف از کـــار شو

  بعـــــد ازان  بـــايــــد فهـيـمِ  وحشیِ  َبد زاده را

  پاره پاره ، تيکـه تيکـه ، غــــار  اندر غــار شو

  در گريـز از دوستم ِ  بـــد کاره  و بد فعل ِ  دهر

  هـم ز قـــانونی و طـالـب  ، هــم ز حکمتيار شو 

  مـوتـر هـــای ضدِّ مرمی  ،  در کجا پنهـآن شده

  سازکـی بـــا طـالـبـــان را بــر هـمـه ِاخطار شو

  بــه طـنـزِ  حضرتِ   مسکينيارشـيـخ االتمر را 

  قـرچه سان از خاد  بـردار و ،  معارف دار شو

  بــا عــصای گـلـَبــدين  او را کچـيـرِ   داخلـــــه

  لــنگ لنگــانش مقّرر کـــرده ، لـِنگ وردار شو

  زانکه ديشب ديدمش  ،  نيکـتـائيـــی  آبی  زده

  وبا دريشيـــی که بر تـن داشت ، چشمش پار ش

  حــــال بـنـده انـتـظــــارم  ،  تــا وزيــرانِ  دگـر

  معرفی گردند و يک يک دست انـــــدر کار شو

  اجنبی در ملکِ  مـــــا ، فــــرمانـــروائی ميکند
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  خـــود حکمفــــرما  شـده ، از ظالمان بيزار شو

  روس و امريک و عرب ، انگليس و پاکستان را

  ننگ و غــيرت دار شواز حريمِ  خــود بـران و 

  چـــون سياست ، با ديـانـت ، رفت دستِ  اجنبی

  نــه چــو آغــاسی و مـــالزاده ، در گــفـتـار شو

  حرف و مرفِ هر دو گاهی آب و گاهی آتشست

  تــرکِ  ايــشـان کـــرده نـــه از زمــرۀ کفار شو

  از فـــضولــی هـای شان ، در باور و انديشه ها

  اعــمالِ  شـــومِ  هــريک از اشـرار شومــانــعِ  

  آنچــــه بــــر در گــفـتـه ام  ، ديــوار بايد بشنود

  نــه بـــه جــنـگِ  شـيـعه و سنی ، علمبردار شو

  !گوش بنما  کرزيا» نعمت« اين نصيحت را ز 

 بـر خـرِ  جـهـل و جهـالت بعد ازن نه سوار شو
 


