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  نعمت هللا مختارزاده     

  2011سپتمبر  21        

    

     

  

  

  جنايتکار استادِ 

  

  بشنو به تو ميگويم  ، ـردارـکــلــــم ِ بــدظاای 

  بشنو به تو ميگويم   ، يـتکـــاراســـــتاد ِ جـنـا

  ا3زھــر ، گــــرديـــدی  ز پـروفـيسر گويند ، 

  بشنو به تو ميگويم  ، جـمــع کـََدن ِ  ديــناردر 

  ر ِ زر و سيمیــ،   در فک  رھـبر ِ تنظيمی ای

  ،  بشنو به تو ميگويم غــارتـو دايم  خورجين ِ 

  ، ھـم غربی و ھـم شرقی بادپـکـۀ بـرقین چـو

  ،  بشنو به تو ميگويم روبـــاه  صفـت ِ غـــدار

  کشانيدی شش سا لرياست را  ،   چــار ماھـه

  بشنو به تو ميگويم  ،  رخـوجئيـن ِ چـوتـاای  

  ،  ھمکاری و ھمدستیبانــــد ِ تــروريسـتی با 

  يگويمبشنو به تو م ،  خـروارو  تـُن ،  قـاچـاق

  از  راز ِ پس ِ پرده د ، ــنــمه آگاھـم ، ھــعالــ

  بشنو به تو ميگويم ، گه تگمار ، گه تگ شوی

  جاسازی شده لک ھا ،  دستکـول ِ پـر از دالـر
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  بشنو به تو ميگويم  شايـــد کــه به چندين بار ،

  کانادا هـــرده بـــــای ب ن  را  ، ـميھ  دارائی ِ 

  بشنو به تو ميگويم  بيزار  ، در ز تــو شـد اـم

  ننگ ازسرخود پس کن بس کن دگر شرم است

  بشنو به تو ميگويم  ، ای نوکـر ِ با چــــلـــتـار

  قــبرستان  دکان ِ تــــو مسجـد ، کاشانۀ تـو

  بشنو به تو ميگويم ،  ـا زارـــــبــ ســر ِ د3ک ِ 

  گولیو گھی  توپولی ، گه ـھمی ل ماشچون 

  بشنو به تو ميگويم ،  ای مکـار لعنت  بـــه تو

  کا;ی نوی ميپوش خود بفروشو  خود خرای 

  بشنو به تو ميگويم  رکار ،ـخ ، ازپا3ن ِ خـر 

  برای تو،  ننگ است  ، وریـــجمھ کانديدی  ِ 

  بشنو به تو ميگويم  ، يک بـار کـَــِدی مــردار

  رکم لنگستــافسوس که وقت تنگست ، پای خ

  بشنو به تو ميگويم  ، وردارلِـنگ  شدی ــرآخـ

  خارج شده می بخشی اگر از چوکات »نعمت«

ُ ه شدی مــآنکای    مبشنو به تو ميگوي  ، ردارـــ

  

  

     

  

  

  

 

 

 


