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  نعمت اهللا مختارزاده

 انلمــ ار ِ  اسن ـشه
  

  
  

  کـــارِ  ناصواب مکن! کــرزيا 
  آب ، بر تـَشنگان ، سراب مکن

   بـيــوه زناننظری بــر يـتـيـم و
  چشمِ  بينای خود به خواب مکن

  فـقــر بـيــداد ميکـــند بـــه وطن
  بـــر ُرخِ  خــائـنـان نـقاب مکن

  مستی با خونِ  پاک همــوطـنان
  ساغــر و بـــاده و شــراب مکن

  رنگ ، بر جانِ  ما مزن کرزی
  دلِ  مـــا را ز غــــم کباب مکن

  انهميهن از مکـــرِ  ُتست ، ويـر
  بس کن وبيش ازين خراب مکن

   کــه ميشود روشنغیهـر چـرا
  دزدی ِّ تيل و ، عوض آب مکن

  بهــــر ايـجــــادِ  وحــدتِ  مـلـی
  طـالــــبان را دگـر حساب مکن

  همه را مسترد ، بــه دوزخ کـن
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  تـَکـيـَه بر دار و بر  طناب مکن
  سـيبِ  تقــديـرِ  فــتـنه و تـزويـر
  از تنِ   شواب مکننوشِ  جــان

  خواهشی هــم ز صبغتِ  ملعون
  اسـتخــاره بـــه مـنـجــالب مکن

  بی وضو استخاره برعکس است
  غسلِ  بيـهــوده ، با رضاب مکن

  طـالــبان ، زادۀ شـــيـاطـيـن انــد
  پــاره از همــوطن ، قطاب مکن

  گلــــبـديـنـی و ، گـلـبـدين ها را
  تـبـعــۀ مـلـکِ  مـا خطاب مکن

  وای ، زين نوکـــرانِ  پاکســتان
  توبــۀ مکـــرِ  شـان ُمجاب مکن

  جـمـعـی از پـيـروانِ  فـاسق  را
  يــاد  ، اسـتادِ  ، با نسـاب مکن

  بهــــرِ  الـقــابِ  مفت و خيراتی
  ريش را رنگ جزخضاب مکن

  زادۀ واصــالنِ  بـی ســر و پــا
  را مالی  تاب مکنسـرخـمـان 
  فاصالن در لباسِ  واصل ِ  دين

  بـه رخِ  فـاســــدان حجاب مکن
   مـــوال اگــر هـمـی خواهیِهرا

  ناخلـف  را ، پس  انتخاب مکن
  الش خــورانِ  مـاش پـايـان  را

  بيش ازين سرخم و عذاب مکن
  دسـتِ  مــا بــدامانت! کــرزيا  

  وطـنِ  مــا ، ُپر از کـالب مکن
  ـــوجواناِن تازه  َدم ، َو ، نفسن

  روی کـار آور و عــتــاب مکن
  تا که با خونِ  تازه ، روحِ جديد

  بـَِدم و ، فـرقِ  شيخ و شاب مکن
  خائـنـان را هـمه ز خويش بران

  چرس و ترياکِ شان زراب مکن 
  روان ، با ُسر و لـَی» نعمت«نقدِ 

 مـيـلِ  چنگ  و نی و رباب مکن
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