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  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political   سياسی

  
  »اسير« نسيمحمد ماستاد 

  ٢٠٠٤فرانکفورت ، جون 
 

  

  

  هَرـَت نياِد
  

  ی  بگو، اما  وطن يادت نرهئای  سخن   پرداز، ترتيب   سخن يادت نره     هرچه  می گو

  ن يادت نرهَحمن يادت نره     از مِن  محزون  پر رنج   و ِم گر ز خود گردد  فراموشت ز

  قصه  های  نو  اگر  گفتی ، کهن  يادت نره

  ما کهن  ساالن  به  سودای  کهن   افتاده ايم     دور از  آغوش  زيبای   وطن    افتاده ايم

  نده ايم  اما  به  وسواس  کفن   افتاده ايمی  در لجن افتاده ايم     زئاز چمن  بيرون  تو گو

  زين  گروه  بی  خبر از خويشتن  يادت نره

  از وطن  گفتم ، همان  باغ  جنان آمد به ياد     رفعت  خورشيد درهفت  آسمان  آمد به ياد

  کابل   با   شوکت  و  واالنشان  آمد  به ياد     چلستون  و  قرغه  و داراالمان  آمد  به ياد

    اگر گفتم ، ترا هم اين  سخن يادت نرهمن

  جابر انصار و پنجه  شاه  و شودا ديدنيست     ارغوان  در دامن  خواجه  صفا باليدنيست

    دالکها نوشيدنيست     الله  درشهر مزاراز هرطرف روئيدنيستۀصاف  از  چشم آب  

  در بهاران  دامن   دشت  و دمن  يادت نره

  و المان  بوده است     قسمت جمعيتی هجرت به ايران  بوده استقسمت  ما و تو امريکا  

  رنج   پاکستان   و آزار  فراوان  بوده است     گرچه مارازندگی پررنگ والوان بوده است

     بارانه    و  دان  چمن  يادت  نرهۀ کوچ

  ای که دايم می خوری از پول مفت سوسيال     ُچس دماغی می کنی دايم  سِر اهل و عيال

  می شوی درخانه هردم موجب رنج و مالل     الغری  و  ُمردنی  گرديده ای  مانند   نال

  هوش کن که مصرف گور و کفن يادت نره

  جوالن می کندمردساالری به ملک  ما چه طوفان می کند     مرد درهرکوچه و پسکوچه 

  با  کالشينکوف  صد  جور  نمايان می کند     مجمع  بين الملل   تکرار  اعالن   می کند

  کای  طرفدار حق ، آخر حق زن يادت نره
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  ای يگانه  قدرت دنيا ، کنون دوران توست     مشکل دنيا به زور و زر همه آسان توست

   پاشان توستۀ م درهم ازمفکورتاجداران جهان در حکم ودرفرمان  توست     وضع عال

  سخت می ترسم  که  آقای چپن  يادت نره

  ما ترا  با  خون  خود آقای  عالم   ساختيم     خاطرت  را  از بالی  دشمنان  جم ساختيم

  آرام  خود  کم ساختيم پيشتاز   و  پيشوای   نسل   آدم    ساختيم      برتو افزوديم  و  از

  رو فن يادت نرهمی زنی در جان ما با مک

  گوش تو باز است اما چشم  ، نابينا و  کور     صلح راباجنگ ميخواهی وراحت را بزور

  باغ  را ويرانه کردی ، راغ  را  مانند گور     بهرتو هشداردادن ها ضروراست وضرور

  تا  خدای  ذوالجالل  و  ذوالمنن  يادت نره

    آب ميجوشد چو آتش ، خاک ميبارد چوبادگشته  اين  دنيا  سرا سر  منبع  شر  و فساد   

  پيشگامان  سست عزم و  پيشوايان  کج نهاد     داد خواهان را نمی بينم رسيدن کس به داد

  روزمحشراست اين حرف من يادت نره روز

  يوسف  کهزاد  يار خوب  و ديرين  من است     همدم خوش مشرب وهم فکروآئين من است

  اربشنوی اينحرف ديرين من است »اسير«تضمين من است     ازچند بيت  شعر خوب  او به  

  شعر های  ناب  اين  شيرين  سخن  يادت نره

  


