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 Political  سياسی

  

  »اسير« نسيمحمد ماستاد    

      

  

  

  

ُـ بدگ   ھرـ

 وزير ،ايوب گوھر ۀادعای مغرضان برابر دوران امارت طالبان در در اين شعر

 که ادعاھا و مداخ+ت مغرضانه و جاازان. سروده شده است ،پاکستان ۀخارج

د آن برای دوستداران وطن عزيز مجدّ  ۀ، اشاعشان تاھنوز ادامه دارد ۀغاصبان
  .خالی از دلچسپی نخواھد بود

  
  مرغوب نيست خود  مکدر ساختن اطری ازـــی  ناخن  زدنھا  خوب  نيست     خاآزرده    دلِ  در

  محجوب نيست که خود را ديده ام اين تيره دامن  اک  پيرھن  با  من  مگو   ـعزيز  مصر و چاز 

  ، تقوای  ما محسوب نيستتسبـــدل اين مح شيخ   ترساند  مرا   از   احتساب  روز  حشر     در

  کرده ای را ھيبت اين چوب نيست  رعصا گمـر سامری     ھــرمز  سح با  عصا موسی  شکسته 

  وھر مجو     چھره بر افروختن ، از ھر کسی مطلوب نيستــــگانسانيت   در  نفس   بد   روھــج

  سفيھی  يوسف و ھر کور دل  يعقوب نيست يعقوب  را     ھر  ۀروزد  ديدـــــــــف ؟  تا کويوسفی 

  وھری ايوب نيستـگبد   نھد     ھر عصا  موسا  و ھرور  حقيقت  پا ــــھمتی   بايد   که   در  ط

  وھر مقلوب نيستـغير از گ ، ر افشانی  کند     گوھر ايوب استگوھ  اـــھر ج با  سفاھت  آن که

  اين قوم را منسوب نيست ایرده ـاست     ھر نسب گم کـــسفاکان   خط  نسبت  اصليت  افغان  به

  بی آشوب نيست  ،روس  چند  داماد استـاين ع     مکر و ريا ، ھشيار باش  ۀلــــخفته  تا در حج

  غالب و مغلوب نيست  حرف   ،ی جنگند جمعی چند، حيف     مدعا جاه  استدرت ھمــــبر سر ق

  ناقص  و  جمعيت  معيوب نيست گروه ز ــــــج     ؟من چه ميپرسی ز اکم راـوصف بی دردان ح

  اين جھان  امـنظ ، اندر»اسير« طالب دين اند 

  به ھيچ اسلوب نيست ھيچ قانون و ارشان برـک

  

  
 ) م1998ر المان، دسمبــ  بن( 


