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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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 Political   سياسی

    
 نعمت اهللا مختار زاده   

  مانشهــرِ  ِاسِّن  ــ الـ    

  
  بشنو به تو ميگويم

  ای بـــار بــرِ  دســـتار ،  بشنو به تو ميگويم

  ار ،  بشنو به تو ميگويمروئيده بـه رويت خــ

  ريشِ  تــــو شـــده النه ، شيطان ، نمود خانه

  ای طــالــبِ  بــد افسار ،  بشنو به تو ميگويم

  گه قتل و گهی غارت ، سر ها به سرِ  دارت

  کـــردی هــمه ماتم دار ،  بشنو به تو ميگويم

  آئينِ  خــــداونــــدی ، هـــم لکــه و هم داغی

  ه را بيزار ،  بشنو به تو ميگويمکـــردی هـم

  بــا ُدّره و با شــالق ، ِاحــراق و هم ِاستنطاق

  ای صاحبِ  دار و تار ،  بشـنو به تو ميگويم

  عالم هــمه شد حيران ، مخروب شد و ويران

  اصنامِ  وطـــن بســيار ،  بشنو به تو ميگويم

  با لـــنگی و با دســتار ، با چـــادر و با چلتار

  بشنو به تو ميگويم  نفت و طال  هرغار ، ُپر

  اعــرابِ  سيه پستان ، فکرش همه گورستان

  ای دايــــۀ بـيـمـقــــدار ،  بشنو به تو ميگويم
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  گــه اُ شتر و گـــه ِحمار ، زيبنده به تو افسار

  بر ُپشتِ  توسنگين بار ،  بشنو به تو ميگويم

  ای کلفتِ  چـــرکســتان ، ای کيسه کشِ  فتان

  بـــا نـــالی و با پـيزار ،  بشنو به تو ميگويم

  ای طـالــبِ  ناجـالـب  ،  ای سالبِ  نا غالب

  وی قـالــبِ  اژدرهـار ،  بشنو به تو ميگويم

  با قـيـزه روی روضـه ، در قـبضۀ تو بيـضه

  ای ارضۀ هيضه خوار ،  بشنو به تو ميگويم

  مفروش و بخر  هر خر ، هر خر که سوارِ  خر

  ای خر بخر از خرکار ،  بشنو به تو ميگويم

  ميهن شـــده مخــروبه ، دل داغی و سرکوبه

  ای نسلِ  جـــوان بيدار ،  بشنو به تو ميگويم

  از طــا لــبِ  پـشـمـيـنـه ، وز دشـمنِ  ديرينه

  بس شکـــوه نما بسـيار ،  بشنو به تو ميگويم

  ـــه بــا قـلـــم و کاغــذ ، می ياب يکی َمنفذگـ

  مرقــوم نمــا اشــــعـار ،  بشنو به تو ميگويم

  اشکی چکيد از خامه ، منظوم شدی اين نامه

  بس ازين گفتار،  بشنو به تو ميگويم» نعمت«

  

   :لغاتمعانی بعضی از 
  کنايه از زنی که بچه ای را شير بدهد و آن بچه بميرد= سيه پستان *

ت *  دمتگار = کلف ستان * زنِ  خ ستان  = چرک ه از پاک زه  * کناي = قي

= ارضه   * تخم   = بيضه   * مشت   = قبضه   * لنگوته ، قيزه کردنِ  اسپ         

گرزِ   = سرکوبه   * قی و اسهال ، سوءهضم        = هيضه  * موريانه ، زنگ    

   راه و محلِ  گذشتن ، محلِ  نفوذ ، پنجره ، سوراخ= منفذ * گران 
  

 
  

 


