
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  »اسير« نسيممد حـماستاد    
      

   
  

  

  آمو خيبر تا از
   چه کردخو بد به تير مژه ام  آزردن ، آن زــ چه کرد     ج   ابرو  کمان    آن    من  ۀ افسرد دل   با 

   چه کرد باريکتر از مو  الغرم ، انـآشنا     ساخت  ج  کرد   تر   همچون  مشک گيسوی   با    شانه

   چه کرد داشت آن دلجو ی چه حرفیوئ رفت     بهردلج  و ندگ  اف سنگ  جفا   دلم    مينای  به  ر ــگ

   چه کرد بود هم پهلو که با من ن  روزی کند     گفتم آ  جدائی   می  تو    از گفت  يار   قاصد   آمد ،

   چه کرد تا  زانو    بنشسته  آتش  مرا  در   نکرد     ديد  درمان شد ،   آگاه   من درد طبيب از چون 

   جادو چه کرد  آزار  دل     از  پی   تسکين  دل  آن  نرگس      و   بيگانه   بست  با    و  بند   ِ يرـغ

  هرسو چه کرد  از  هجوم  آورده دردان  مانده ام     خيل  بي  کس یــ و  ب  تنها ،مرا  ميدان  در   ديد 

   به  آن پهلو چه کرد  پهلو ند     سوختم   بسيار ازينگآتش ف  و در بگرفت  پا   و   دست سپندم  ونـچ

  همچون تو چه کرد و    برو     آنکه سعی بی جهت ميکردـگ     دارد ، همسايه   اگر  ما  جان   قصد 

  جانب  آمو چه کرد  از   رسيد  رـسياهی  گ  چه  ديد     رو رـــ آخ   اهرمن ، راه  خيبر  آمد   ز  گر

  ازخون ماروزيکه چون زالو چه کرد  دشمن بپرس     می مکيد  از  و  تاريخ از    گير عبرت درس 

  چه کرد ، اين ناتوخانه ويران ساخت راريخت     عالمی   قريه  شهر و  به   آتش صلح حفظ  شعار با

  ر کو چه کردــــــ  گم گشته  در  هۀ  آواروی صلح چون ويرانه ساخت     همرِهج و جست در خانه ها

   شست و قوت  بازو چه کردِ رف  زورـح   داد     غير  چه حاصل    افسردگی  و  حالی پريشان جز 

  نشد  من   رام     افسوس »اسير«    آهويش چشم

   آهو چه کرد    رم   زارم ،  دل   با  ديدی  خوب
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