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 Human Rights  حقوق بشر
 

 ملک الشعراء                

 «اسیر» نسیممد حماستاد        
 AA-AA: نظیم و ویرایشت           

 

    
 "شیرازی ی  سعد"نداء بر 

 که هر ،ن افغانمهاجرا برابر در ــ پاکستان و ایرانــ  همسایگان نامردانۀ ظالمانه و رفتار

 ،چنان .است انزجار نفرین وهرگونه  ردد، درخورگ ای مختلف اعمال میه یوهبه ش روز

و دور  یزحقارت آم با شیوۀشیراز، چندی پیش،  که مقامات پولیس دولت آخوندی ایران در

های وظیفوی خود برای ، به نام دستاوردقفس افغان را در نان پناهندۀ، جوااز شأن انسانی

 ،افغانستان البنیۀ ضعیف النفس و دولت ضعیفارکان  .ندبه نمایش گذاشته بود مردم شیراز

چشم ازین حقارت  با سکوت مرگبار ،دارند پرستی قرار قوم مقام و جدال جاه و که در

 : شود که تقدیم می ،ست درد دلی .ندلب به سخن نگشود و پوشیدند

  

 ـمی یاد بادـهـــ ،که نامت به نیکـــی      راد ـــــــح الدین، سعـدی  ــــایا مصل

 به شهر تو جاری ست سیالب خون      که چون سر از خاک بردار و بنگر

 الم دل انگیز، همچــون گهرکـــــــــ      تو بنوشتی روزی به نیکــــی و فـر

 جـــمع ملل به چـــــــو نقش نگینی،      کـــــــــــــالمی، که شد مدّعا و َمثَل

 نهفـــــــــــته درو، عـــالمی معرفت      کـــــــــــــــــالمی دالرا و پرمیمنت

 ت و مردمیقنهفــــــــــــته درو، شف        هـــمدمی نهفــــــــــته درو، رأفت و

 کـــــــــــــــــــــالمی ُچنُو، گفتۀ انبیا      رحمت کبریا کـــــــــــــــالمی درو،

 سخـــــن گفته ای، چون پیمبر چنین      لیـــــک بهر یقین پیمبــــــــــر نئی،

 «که در آفرینش، ز یک جوهر اند»      «پیکــــر اند بنی آدم اعضای یک»

 «دگــــــــر عضوها را نماند قرار»      «آورد روزگار درد چو عضوی به»

 توالی تو که دارند مـــــــــــــــردم،      چنین است، گفــــــــــــتار واالی تو 
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 ــــتار داور، نوشتـبرابر به گفــــــ      و بایست بر لـوحــــــــۀ زر، نوشت

 د آگـــــــــه، از رمز و از راز تونین      ولی، شهــــــــــــــرداران شیراز تو

 کنند آدمــــــــــــی را، بسی ریشخند      ز گفـــــتار نیکـــــــــت، نگیرند پند

 مـــــــــردم، هوس می کنند به آزار

 پناهـــــــــــنده را، در قفس می کنند
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