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 Political  سياسی

     

   »اسير« نسيمحمد ماستاد    

   

   

  

  

  

  دودمان من

  

  افغان ستانم ، من ازنقوم م ز  پرسیل و قوم و دودمانم      گو چه مينس و  اصل پرسد زمي هک ھر

  نيست  فکر  دودمانم ارم     من  که  افغانم ، به  وهللا  ــن   من  بود افغان و اين  است   افتخدودما

  ام  و  نشانمـ، ھم  ھزاره     اين  بود ھم  دود مانم ، اين  بود   ناوزبک من زنسل تاجکم، پشتون و

  خن ھرگز ندانمکه افغانست  بيشک ھست چون تاج سر من     کس نمی داند که  من جز اين س ھر

  نکو  اص8  نمی گردد  زبانم  ذکروفکر صبح وشام من به جز ياد وطن نيست     جز  به  اين  نام 

  در  اين  آستانم  خاک    يد     من  اگر  در  آسمانم ،ئعاشق   افغان ستانم   رمز  و  راز من  مجو

  ی  از  زبانم  ، چند   پرسی  خانمانمئوــچند  ج   ی  ئو رنگ و بو چه گو  نزداھل ذوق حرف قوم

  اندانمــی  رسانده   تا    بگويم     من  به  ھندو  و  مسلمان  وطن  ھم    خئاــعشق  مليت   مرا  ج

  ابن ف8نم  ف8ن ،  ی  ف8ن  ابنئی  گوـويران کرده  ما را     تا  به  ک »فرقه سازی ھای استعمار«

  اما   سرا  پا   دشمنانم  ،   داده     در   لباس   دوستی   دست  ما که با»  ای بسی ابليس آدم ُرو« 

  بھتر است  از دوستانم  زشِت    مطلب   آشنا   را     گر  بگويم ، دشمنانت ،  دوستان     داستان  

  ، دانی که رستم داستانم»ون به ميدان آمدیـچ«ر کس   نداند     ـــھمت  و  مردانگی  ھای  مرا  ھ

  آغوش  برگردم ، جوانم  پيرم     گر خدا  خواھد  دران  از آغوش  گرم  مام  ميھن ساخت  دوری

  کس نگردم» اسير«، با تزوير ! آخر ای صياد 

  »بر مرغ دگر نه ، چون بلند است آشيانم دام « 
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