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 Political  سياسی

  
  »اسير« نسيم حمدماستاد    
  م١٩٨٩فبروری، لمانا  ــبن    

  
  
  
  

  ماـوان يغــخ
 خسارت پرمحتوای دوست گرانقدرم الحاج ناظم باختری زيرعنوان طلب جبران  شعرۀمطالع

اشعاری که  ش در وطن محبوب ما و امرا به ياد اتحاد شوروی سابق و هجوم ظالمانه ،
خروج   مناسبت سروده شده است ، انداخت که اينک شعری را راجع به شکست و بهمين

  . آينده نيز مطالبی  به همين راستا پيشکش خواهم کرد در شان تقديم می کنم و ۀمفتضحان
  

  دو باال کردی و رفتی  را    حالِی  ما   و رفتی     پريشان  کردی ا  ظلم  بی جا ستم   بنياد   بر م

  رفتی کردی و  آتش افزا دوزخ ، با بمب و راکتها     بهشت ما  چو  به  توپ  و تانک وبا طياره و

  رفتی  يغما کردی و خوان را ويران ساختی وخوردی وبردی     چو دزدان ملک ما زدی، کشتی و

   و رفتیهويدا کردی    ظلم   ن  وـــ روش داد  از تو     جفای  برهم خورد،  تو بساط  هستی  ما از

   پيما کردی و رفتی  باده ی را  به دورتـــ شد     گروه  و عيش رايج شراب  آوردی  و بزم  فساد

  رفتی  پا کردی و  سر و  را بی خانه ها  نمامی   بنای  فتنه   بنهادی     به تفتين   به   جاسوسی  و

  ت  بی پا کردی و رفتیـسخ  دوستی  را   همنوايی  بود     اساس  شعار  دوستی  و     شعار  تو ، 

  رفتی کردی و صحرا راغ وکوه و   باريدی     دگرگون باغ و  ده آتش  سوزنده قريه  و به  شهر و 

  رفتی ريشه رسوا کردی و  از را عجب  کردی     دو رسوا مارکس بس هنگامه ها  هم  بنام لينين و

   و رفتیخويشتن  حل  معما  کردی م   ــــــندی     به  زعگ بيچاره   اف  بار  مردم   و  گره  بر  کار

  مردم را  سخن آزاده   آزادی  و صلح  از زدی

  رفتی کردی و تعب ها محصور و درد »اسير«

 


