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 Political سياسی

 
  شعر از نذ ير ظفر 
  ٠٨/٣٠/٠١  ور جينيا مؤرخ 

  ١٣/٠٩/١٠: تاريخ نشر
  

                            
  حضور چشم گر يان

  
  حضور چشم گر يان است اينجا 

  ران است اينجاھمه مغموم و حي

  طبيعت روضه رضوان گردون

  ولی مردم پر يشان است اينجا

  ھمه ھمسايگان ما ستم کار 

  ستم از ملک پا يان است اينجا

  برای خون مکيدن اجنبی ھا

  بھر يک دوره مھمان است اينجا

  رمد ھر رمه ای بيچاره از گرگ

  که گرگ رمه چوپان است اينجا

  خداوندان ھيرو ئين و تر ياک

   سر شار و خندان است اينجاخوش و

  وطنداران ما از شدت فقر

  به سر ما جمله عر يان است اينجا

  يتيمان ؛ غير اشک تر ندارند

  گر سنه از پی نان است اينجا

  شکوه و قصرو چو کی و بزرگی
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  برای جنگجو يان است اينجا

  نباشد پرسش از تحصيل مطرح

  که تحصيل ھم غم جان است اينجا

  ران شنا سیاگر از جنگ سا ال

  کسی را؛ کار آ سان است اينجا

  اگر داری جناح ھای جھادی

  ترا چو کی و چو گان است اينجا

  اگر با شی تو ما مور بال کش

  بال و درد ارزان است اينجا

  وجب اندر وجب قتل و قتال است

  سراسر ننگ و عصيان است اينجا

  برای بيوه زن يک دل نسوزد

  که دل ھا غرق جو الن است اينجا

  به ژور نا ليست ؛ اگر مشھور گردی 

  در و ديوار زندان است اينجا

  گر فته ) ستر ( کنون جنرال ھا 

   که ستر مود دوران است اينجا

  برای تاپه ای الحاد کردن

  مال و قا ضی يکسان است اينجا 

  به فقر و غصه بين اھل قلم را

  قلمداران فراوان است اينجا

  شعور و منطق از سر ھا پر يده 

  ی بی سر پر ستان است اينجاسر

  چپاول ميشود اموال عا مه

  تو گو يی مشت دزدان است اينجا

  

  خدا يا ملت ما را نگھدار

   که اين کشتی به طو فان است اينجا

  الھی شام اين ملت نما روز 

  که شام؛ بھر غر يبان است اينجا

  الھی بی ظفر ما را مگردان 

  که نا کا می فراوان است اينجا

 


