
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

 

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political  سياسی

     

   »اسير« نسيمحمد ماستاد    

 

  

 

 

  کرب*ی کابل

  و وصل  يار نيست  ز فصل  گل ا خبر ـدار نيست     آنج دار ملک ما به جز از گير و در

  نو بھار نيست   ۀرايح وشی  ز ــــخ معنبری     عطر  ز   نسيم        ریاطـــخ فته   گنش

  گل ، ;له زار نيست  بن ھر ز  دمدون ميـاه     خـبان    مقام   و  جدر  کرب2ی   تشنه    ل

  نيست دميده  ،   انار     ارـن  قندھار    ای    گل      در ــدر  گلبھار  شعله   فتاده   به   ج

  نيست اثری  آشکار   ، ای   شکلی  ، نشانهز  سواران   يکه  تاز       شت   شاديان در  د

  نيست لوح  مزار  و   ماتم   نوای  ر از  ون  تا  نظر   کنی     غيــدر کابل  نشسته  به  خ

  و بی  شمار نيست  فای  بی عددـو  طفل بی نوا     غير  از ج  ک  بيوه زنــسرش غير از

  قول و قرار نيست  اين معاھده ، لق  به  تاراج     برده  اند     کس را جزــدار  خدار  و  ن

  زين عملت ننگ وعار نيست تو دار الفساد      شد     ای ننگ بر  ھمه    دار العباد   ما   

  را  شھريار نيست   رياد  بشنود     اين  سر زمين  غمزده ــدر  شھر ،  يار  نيست   که  ف

  نيستکس  معاونت  و  اعتبار    هکس را  ب دوستی   نماند      کس  را بکس  مساعدت  و

  گر  نمی خورد  و  سوگوار نيستـج کسان     خون  نا   ک  خانواده  نيست  که  از جوري

  نده  ھوش کن  اين افتخار نيستگسر ف ريب     ای  ـــغ    ۀبه  ;نه  و  کاشان  آتش  زدن 

  ر از مھار نيست ـــــمگ  دوی؟     اين نفس سرکش تومي  رزهـھھوس   و   ھوا کی  پی   تا

  ار  می کنی  و  به کس آشکار نيستـسالوس  ای  فقيه     صد ک  ۀرقـــــپنھان  به  زير  خ

  نيست قمار   اين  ۀحوصل توان  و را   فروختن     کسندن  و  ايمان    ـــگطاس  ھوس  ف

  نيست وفا   پايدار     ما   به    کار  و   داد  می زنم     دانای    می روم  ای   دار  ــپ تا  

  فراق وطن ، مگر ز دل   »اسير«  گل زد

  بھار نيست ؟ را   ما ۀ رسيد  خزان  ملک
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