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  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

    
  تازادهـنعمت اهللا مخ

٢٠١٠ /  ٠٥ / ١٣  
  انلم ــ اشهرِ  اسِّن

  
  

  
  

  دستِ  تقـدير ، بـــه دامانِ  قـضا آورديم

  پای قسمت ، ز قــدر کــرده رها آورديم

  دلِ  سنگينِ  فـــلک نـرم نشد ، آب شديم

  کـــه چــرا تـندِ  سخن بـر ُجهال آورديم

  فتنه و شور و شرر،درد و بال را به وطن

  هللا ، خـودِ  ما آورديمکسی ناورد ، به با

  نمک و مرچ ، سرِ زخمِ  دلِ هـمـوطنان

  درمان و ، دوا آورديم ،عوضِ  مرهم و

  ربـدریفقر و بدبختی و ، بيچـارگی و د

  هــرچــه بد بود ، ز بـد هم بدترا آورديم

  پر شده ميهنِ  ما ، بيوه و معيوب و يتيم

  يک يک از مکر و فـريبِ  علما آورديم
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  ريخته خونِ  وطندار به هر شهر و ديار

  قدح و ، ساغـر و ، مينای طـــال آورديم

  هرچه ابليس به ما داد ، گرفتيم به شوق

   جامِ  بال آورديمتحــفــه بر مـامِ  وطن ،

  پیِّ شهــرت شـده  ،  تفسيرِ  کالم اهللا را

  بخــدا ، ضدِّ خــدا ، حرفِ  خـدا آورديم

  اجنبی نيست مقصر ، که چه آمد سرِ ما

  تيشه بر ريشۀ خــود ، ما و شما آورديم

  مــدعــی داد اگـــر ، اره و يا تيغ و تبر

  سرِ هـم را ز بـدن  ،  کرده جدا آورديم

  ی و، فحشا گری و، بی ادبیوئناسزا گ

  ز زبــــانِ  جهـــال ، بـر اُ َدبـــا آورديم

  کی و امين و ببرکه اع ها و ترشاه شج

  يست و شقا آورديمروردِ  تکرزی و بان

  عمر و سياف و  ربانی وگلـبـديـنبـانـدِ  

  جـانـــی و خــائـنِ  ملیِّ   خـطـا آورديم

   )راکـتـيـار (باعثِ جملۀ بدبختيی ما ، 

  هـمچو شـيـطانِ  لعين را ز کجا آورديم

   را بهرِ دفاعلشمکی و چکچکی، کارتکی

  آورديمبی سر و پا  ، چند سرِ  گردنهز 

   ماِ تا وکالت کند هريک بـه طرفــداری

  زهــــرِ  تحقير ، بــه کامِ  شعرا آورديم

  زانکه با شهرتِ  کاذب نتوان کرد دوام

    ، چـرا آورديماتپرده بـــر روی جناي

  چکچکيهاحيف اگر شکوه ازين » نعمتا«

   بی شـــرم و حيا آوريم بـــدماشکيــا ز 

  
 


