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 Political  سياسی

  

  »اسير« نسيمحمد ماستاد    
   م١٩٨٧میالمان ،  ــ بن     
  

  
  
  

   خبيثرِگــُـگ
  »اسير فرياد«بخش دوم  از

  
   شوروی رفتار ضد انسانی قوای مناسبت عمليات نظامی وه ب

   . سروده شده است سراسر وطن، در 
  

  ، گرگ خبيثگرگست ديث      که دشمن چوــــــ اين حز من بشنو ای همنوا
   بوده استبوده است، تا وارــ آلوده است      جهانخهـــــــــــون جهان پنجخب
  خون عالم  چگون  می خورد ون می خورد      ببين ـــ، خم  پيش قدد تانه

  رگ است  اين  بد گهرـورد   هر  طرف  بی خبر      چو درنده  گهجوم   آ
  می زنددای  محيل است در ــــــــــخواسته  سر می زند      گو مهمان  ناــچ
  گز نديدونه  مکاره  هرــيد      کس  اين گ پلو روباه، مکاره است وــــــــــچ
  يچ  ابليس  نيستـــــ، هوواميس نيست      به  تلبيس او ن ننگ و پابند ــــــچ

  بجاستوئی ازو ناــــــــــــــــ    اميد نک ياری خطاست  هر، چشمــــازين بدگ
   مدهرصت  به  قاتلــــــ فمده، هيچ دل  مده      يغ ابليسيش  ـــــــــــــــ تبلهب

   رو مياراخددا را  به اين  بی ــــــار      خ رو ميارواـــــــــــبه اين دشمن  ن
  چيست  زبتـــــ محدوست نيست      به او دوستی  و اروهی که اصال خدـگ

  رصت  مده  نيم  گامــــذات  ف واال  کالم      به  بد»سعدی«يد ـــــــــــأئبه ت
  »ش ورنه دل َبرَکن از گوسفندـُبک»      «کمند  اندرآمدرگ  خبيث ــچو گ«
  » در وجودهر، نيکوئیــگبد نه از     «» ز  نيايد  سجودـــــ هرگليس اباز«
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  اره که در راه توستـبزن گرگ وحشی که بدخواه توست      شکن سنگ خ
  ش  ورنه  آخر ترا  کشتنی استـُست      بک ابه موذی ترحم به خود دشمنی

   بهیزنی  شب  نيک  و  روـــــــبي     ندهی ر ــــــــگبه  ظالم  مجال  ستم  
  ، ترسه آتش نهاد استــــرس      ز دودی ک، تبد نژاد استو ــهمسايه  ک ز

  ون،  تا  توانی ببندــــــــخ وار  جانی  ببند      َدم  سيلِ ـــــــــره اين جهانخ
  »ای و فرصت مدهـانديش را ج بد«
  »شيشه به ه و ديو درـَــعدو در چ«

 


