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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   
   شهــرِ  اسن ــ المان  
     ٢٠٠٩\٠٦\١٨    

  

  

  
  

  نوای روشنگران
  

  ،  بيجـا  فــرار تا کی) علومی (ای محترم 

   مــا  ُپـــر از غـبـار تا کیشـــد شـيـشـۀ دلِ 

  در هــفـتۀ  گــذشـــتـه زنگـــی زدم بــرايت

  ،  وارد  ِضرار تا کی)  شـبنم  ( از ارتباطِ  

  نـيــم ساعتِ  ُمکـَمَّـل در هولـــد مانـد ما را

  مقـصد نگشت حاصل ، بی بـنـد و بار تا کی

  شعــــری سروده بــودم  ، ميخواستم بخوانم

   زين تـغــافل  ،  در انـزجار ناکیافســوس 

  که آنشب) شبنمِی(فی الفور شکوه کردم از 

  در انـتـظــــارِ  بـيـجـــا  ،  ما را گذار تا کی

  حــاال اگـــر اجـــــازه ، باشــد برات خوانم

  ورنــــه شکـــايت هـائی ، از روزگار تا کی 

  تا کیدل می تـپـد بـــه يادت  ، چشم انتظار 

  تا کیبهــــرِ  ديـــدنِ  تـــو ،  دل بـيـقرار از 

  شـد مدتی نبودی  ،  مهـمــانِ  خانه هــا مــا

  تا کیبـيـنـنـدگان پـــريـشــان ، زار و نـَزار 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  کاشانۀ عـزيزان ، تاريک و سرد و خاموش

  تا کیرا ،  شـبهای تار  اای نـُـور و نار ، مـ

   روشنـو اال که چشمِ  ياران ،  از ديدنِ  تـح

  تا کیخـوش آمــدی دوبـــاره  ، تـرکِ  نگار 

  هـمـچــو طبيبِ  حاذق، ) صدای مردم(آری 

  تا کیزان ، مـا دلــفـگار بودی  ز مــا گــريــ

  دل با تو خو گرفته ، مهرت بـه دل سرشـته

  تا کیدر رگ رگ و مفاصل ،  افروزی نار 

  چندی نبودی با ما ، ياران هـمه جگرخـون

  تا کیر   بمــان عــزيــزم  ،  نا سازگــابا مـا

  تا خائنينِ  ميهن  ،  رختِ  ســـفــر ببندنــد

  تا کیهـــم ميهــنان  ز ايشان ، دل داغــــدار 

  اف سـّي وخوجئين ناي،طالب و دينـگلَب آن

  تا کی مار  و موش  ، چونگيـــالن و دیمجّد

  کوکِ  دستِ  اغياری  ، وکرزیِ عروسکای 

  تا کی ، در زيرِ  بار چاپلــــوسِ  قــدرتی ا

  شرم است، َرو حيا کن، ترسی هم از خدا کن

  جمهوری را رهـــا کن  ،  مکـّاره کار تا کی

  فـيلِ  چوبی و مسعــود  ، سپنتا وخـــرمآن 

  تا کی ، چون خـرسوار محـقـق و اتــمــربــا 

  رسِم شورا ، گـرديـده خــرسواریاز بسکه 

  تا کی ، بی اخـتـيـار ـاخـلــف وکــيـالننـايـن 

  در رزم ِ  گرگ و کفتار) علومی(ای محترم 

  تا کیر د ترا نگهــــدار ،  بـيـم  از ِنـقـاايـــز

  با دشمنانِ  ميهـن ، در رزم و در ستـيـزی

   نثار تا کیندار ، هــــردم ـجان در کفِ  وط

  تا هـمـوطـــن بگويــد ، دردِ  دلِ  خود آزاد

  تا کیدور از وطن به غربت ، شب زنده دار 

  را ابِ  جانيانتـا مـيـتـوانـی بـــردر ، احج



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  تا کیحاجی و شـيـخ و مــــال ، ديـــوانـه وار 

  قيامی! روشنگرانه بــرگــو ،  روشنگران 

  تا کیمادر وطن شـــــده ُپــر ، از الشـخوار 

  نوائی ،  دردِ  وطن ، دوائی! روشنگــران 

  جــاتِ  او روائی  ،  ويران ديـــار تا کیحــا

  وحدتبه جنگساالر، بر دشمنانِ ! » نعمت« 

   کینفرين فرست و لعنت ، صبر و قــرار تا

   
 

  


