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  »اسير«نسيم حمد ماستاد 

 ١٩٨٦اکتوبر٢١بن ــ المان، 
 
  

  

   

  آتشين درد

  گرماگرم جهاد سروده شده است پرچم و دوران زعامت خلق و در
  

  که ميداند؟ های  برون از بيانج ـــــــ     ز رنکه ميداند؟، ن ستانبه خون فرو شده افغا
  که ميداند؟ داستان ازين  زار ــــ     يک  از ه؟ آگاه استــــه دوستان  ک  دل ز داستان
  که ميداند؟ه  نکته هست نهان و عيان ــــ     چ؟ فهمد می  ـه اَبرقدرتان ک بست ز بند و

  که ميداند؟ زمانبه زمين و  روده ميـــــــچداوت ها     ـــ مصدر عشده  زمين  و زمان
  که ميداند؟، ازين ها نشان رفــــح ، مگر     به غيرحـجهان و اهل جهان در خيال صل

  که ميداند؟ام ، روان  در جهان ــ     ز قتل  ع؟گذرده ميـ و صفا چ  صلحۀ به زير پرد
  که ميداند؟ا  بی  دالن ـــــــ مۀسوز  سين      ز؟که حال ما بينداست چشم  بصيرت ــکج

  که ميداند؟زيان  همه سود و غرب ازين    بهدر زيان ديديم  ـز سود جوئی شرق اين  ق
  که ميداند؟  بلبل   بی  آشيان  غير ه  ــــــ پاکستان     بم  بزرگ   پناهنده  را  بهــــــغ

  ؟ ميداندهک بلند   آشيانير   مرد    ـــــــــل کنند     درم ــــــکنون  به آهن پوالد  پنجه  ن
  که ميداند؟ چنان   ،بدخشان      هرات و بلخ و؟رفته  بستان راــ گ ديده است که آتشهک

  که ميداند؟ناشده ، آمد   خزان ار  ــــــــــگان  خميد از غم     بهستامت  نو ُرــــنهال  ق
  که ميداند؟اله   و شور  و فغان ــبه  غير ن     ؟گذرده ميـــغ طرب چالنه به مر جدا ز

  که ميداند؟ کشد  دل  آوارگان ه  می ــــــتش بم     چزير آه به  دشت و کوه و بيابان  ب
  که ميداند؟ ور زمانــــــپنجه   به   ج ما     دهيم ر  رنج  زمانه بر  سرــــــــفتاده  لنگ

  »اسير« راق وطن پير کرده استــف مرا
 که ميداند؟د رسايم  کمان ــــت  قشده اس


