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 Political  سياسی

        
  »اسير« نسيم حمدماستاد    

  م١٩٩٣جوالی   بن ــ المان، 
   

  
  
  

    آرزوی صلح  
  

   پا چه خوب   بگيردجنگ عالم  سوز از عالم  دنيا چه خوب     ــۀصلح اگر حاکم شود در ساح

   چه خوبگردد   افريقا  آسايش   کل   ا     کنند     مرجع ــ ه  را   منبع     پيوند    الفت  آسيا 

  بچه خو و ناپيدا محو کينه توزی ،  امن   و  آسايش  به  پهنای   جهان  قائم   شود     دشمنی و

  از سومال و  انگوال چه خوب  گر شود  نابود ار   و   استبداد     ابنای     زمان    ـپای   استعم

   خوبچهی     امريکا ــ آقائ   پاشيده   ز  هم     وا رهد   دنيا   ز  قدرت    اهريمنِی    روس  ،

  زن  مزاجی های  دهر     تهمتن مردی سر از جايی  کند  باال چه خوب فتنه می خيزد بسی از 

  آنجا چه خوبز ا و اـفتنه از اين ج    بی     ثبات  زندگی      محو گردد کوره   راِه پاک  سازد 

  دوستی هر جا  شود  احيا چه خوب سر زند  از  هر  دلی   آهنگ  مهر   و  اتحاد     باز طرح 

  چه خوب من     کس نگويد باعزيزی اين من واين ما  ديگر به حرف ما و کس نريزد خون يک

  زير  بار  ذلت  شانه را     کس  نباشد  در  هوای  نوکر  و  آقا چه خوب  به  کس  نسازد  خم  

  چه خوب شود   اصال  اقلی  گر پيشوای  ما بيسوادی  در وطن     ع و  است جهل  سايه افکنده

  چه خوبدست  بردارد  اگر  مال  ز سياست  اده  و   دستار  ارزانی    شان     اـــّسبحه  و  سج

  چه خوب دعوا کينه و ريم  ملک  ما  بيرون کشيد     هموطن دست ارکشد ازـــحمدعی  پا  از  

  چه خوب  جوال ــۀــــداد  در  جايی  رسد     کار  بوزينه  نگردد  پيشـــهر کسی  بر  قدر  استع

  کس ازما چه خوبما زکس آزرده خاطر نی وتماعی    کاندرو    ـــــخيال   اج می تپد  دل  در 

  »اسير« ميدانم  چشمه  آلوده است آب از سر

  چه خوب باال پاک سازد عاقلی اين چشمه از

 


