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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 مختارزاده   

  شهـرِ  اسن ــ  المان      
 
 
 

  ساغرِ احمر
  راست ميگوئيد عــزيزان ، ميهنِ  ما ، در گرفت

   نو از سر گرفتِهچاره ای بهـــرِ  خــدا ، يک را

  جان فـــدای هــــم نمود و ، ساغــرِ  اطهر گرفت

  ساحــــــلِ  عشـــق و محبت ، از وفا لنگر گرفت

  تا کــــه آمـــد اجـنـبـی  ،  جا بر سرِ  منبر گرفت

  هـــموطـــن آواره گشت و ،  ميهنِ  ما در گرفت

  طــاغــی و يـاغـــی و قاسی  ،  ناهـبين و ناعقين

   هزاران خـُدعه هريک ، نامِ  خود رهبر گرفتبا

  خوردنِ  می ، با قمار و بت پرستی ، چون حرام

  بی حيا از خونِ  انسان  ،  بـــاده و ساغر  گرفت

  شکوه هـــا از شرق ميکرد و  شکايتها ز غــرب

  ســازکی بـا اجنبی بــود و ، هـــمـه دالـــر گرفت

  جنگِ  قدرت داشتندنــاکســانی چـنـــد باهـــم  ،  

  ميهــنِ  آزاده را ،  از شش جهت  ،  اژدر گرفت

  يک خـــــدا و يک مسلمان ، پـيروانش هر جهت

  هـــر جهت گمراه شده  ، چون شيوۀ ديگر گرفت

  پيکـــــرِ  بـيـجــــان و آثـارِ  وطن ، آنکو شکست

  هوس در بر گرفت ، خـود اصنامِ  وهمی ازليک
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  دان ، ای که نامت آدمستزين ســياست روی گر

  آدمــی از خـــــدمتِ  آدم  ،  مـــقام و فـــر گرفت

  کشتیِ  امـــيدِ  مــا  ،  بـشـکـسـت نـادان ناخـــــدا

  ساحــــلِ  بـغـض و عداوت ، از جفا لنگر گرفت

  پـــرورش با شــــيرۀ جـــان داده ، مـا را مادران

  فيضِ  علــم و فهم را ، هر مرد   از مادر گرفت

   در چنين عــصرِ  تمـــدن ، اوجِ  عـلم و معرفت

  شـيـوۀ  مردی نـباشـد  ،  روی زن چــادر گرفت

  اشـــرفِ  مخـلــــوق را بـايـــد  ،  مـقـامِ  اينچنين

  خـدمت ِ  هــمنوع  کــرد و دشمنان در بر گرفت

   در غـــــربـت از دردِ  فــراقآِه آتــشـبـارِ  ما  ، 

  ســيـنۀ بی کـيـنـه ام  را ، از وفـــاِ  مجمر گرفت

  اللـــــه هـــــا از داغِ  دل  ،  پيمانـۀ وحدت بکف

  ارغــــوانِ  خــاطــــرِ  ما ،  ساغرِ  احمر گرفت

  ليک از مـيـثاق و عهـــــدش  ،  نورِ  تابانی دميد

  ضلِ  حـق ازهر گرفتخـــانـــۀ تاريکِ  دل از ف

  نـــازم آن دسـتی ، گـــرفته زهر و ، داده شهد را

  تــيـغ  و خـنجـر را شکسته زندگی از سر گرفت

  مشعـــــــلِ  عــلــــــم و هـــنر پايـنده و تابنده  باد

  ر از نوِر من يظهر گرفتـــــــــۀ عشقی  اگشعـل

  راشتهعــــالـــمِ  انســـان ، ز وحدت ،  پرچمی اف

  مهر و محبت ، جای هـر خنجر گرفت» نعمتا « 

  راست ميگوئــيد عزيزان ، ميهنِ  ما ، در گرفت

  چـــــاره ای بهرِ  خدا ، يک راِه نو از سر گرفت

  جان فــــــدای هــــــم نمود و ساغرِ  اطهر گرفت

  ســـاحــــــلِ  عشق و محبت ، از وفا لنگر گرفت
 

 


