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 Political   سياسی

  

  "اسير"نسيم  حمداستاد م

    

  

  

  

  رب باديه نشينـع
 

    ــِد امارات عربی ِخرَ  ولو وليعھد بیــ  ای حقارت آميز يک عرب باديه نشينچه مشکلست صحنه ھ 

 آميزحقارت مناسبت اين عمل ه ترين نفرت خود را بين وسيله عميقدب. ، ديدنبرابر يک افغان در را 

 ،شده استت ھای وزين شما به نمايش گذاشته ی که در ساينعرب عاری از ھمه عواطف انسا يک 
  .شعری به دردمندان وطن عزيز تقديم می کنم قطعه با

  

  غ  حقارت زنیـبه  تي تو   ای    روزگار  دنی     که   ما   را  تفو   بر  

  وار و خانه  به دوشـچو  از  غفلت  چند  ميھن  فروش     شد افغانيان خ

  م   ساختیــــقد   سرو    ما   را  قلم    ساختی     حقير  عرب    تا   عج

  رب  بی  وقار و زبون  می کندــمی کند     ع »نون« که  نان ما را عجم

  سوسمار مصروف نون باش، تو اG  ای عرب ، ای  عجم  ھوشدار     تو

  رازان  دوران   شکستـسر ف و  مست     سرِ  نديدی که اين قوم مغرور

  ه  حماسه  دارند ،  دور و درازـــوم  حماسه ساز     چــقـنديدی  که  اين   

  رزه   در آورد  پشت  جھانـــژيان     به   لر   ــنديدی  که  اين  نره  شي

  فرق  به  خاک  زبونی  فرو شد  خوار شرق     به نديدی که  پوز جھان 

  وس  تا به  رئيسؤرــانگليس     تبه  شد  ز  م  قرن  پيش  نديدی که يک

  جان داده ايم  ،   ناموس داده ايم     پِی  حفظ   چرخ  زمان  امتحان  به  

  تو  بی  وقار  به   خار     پناھنده  گر  شد  ريگ و مين پر ازن سرزآ در

  ران شودــبازی مگيرش ، که طوفان شود     مريز آ ب رويش  که  غه ب

  نه    ھمه     راحله  رـــلت  مجنبان  سِر   سلسله     بجنبد    وگــــبه  غف 

  جنبد به عزم قيام  ر اين قومــــــگ

  کامت حرامانی  به ـــــزندگ شود 
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