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 ای هموطن !!!

ه ک ستا نژادی ، همانا مرض تعصبات قومی وه استدما ش دامنگیر ین اواخرا درسفانه أمت ترین مرضی که آور درد

  ردد:  تقدیم می گسروده ای به همین مناسبت  زیه خواهد افگند.تج را به پرتگاه نیستی و ، کشورخود نیاییمه ب اگر

 

 ، ای هموطنهموطن ن، ایـمهد که ۀای زاد

 ای هموطن ،دت دم بزن، ای هموطنوح زبا من 

 مکن مغروری ، تمکین ومن دوری مکن بیجا ز

 ، ای هموطنای هموطن ،زمن ، هم تووامـت ن ازـم

 دشمنی جنگ و ز ، بگذرنیـوای میهــه در گر

 ، ای هموطنهموطن ای ،ن سخنا زدوستی ه از

 ویرانه را ۀاین گوش ،این خانه را ازـکه بآ  ازـب

 ، ای هموطن، ای هموطننـمـافشان چل ـسازیم گ

 چه داری احتراز و، باز، بهرـت ن که هستم ازـم زا

 ، ای هموطنیخن، ای هموطن تا کی شوی دست و

 کن ازـوش صداقت بـ، گنـک راز ا وـیـمن ببا 

 ، ای هموطنای هموطن ن،م ای جان ،من ای جان

 ؟؟افغان نه ای پس کیستی سنیستی، اه یـعـیـش گر

 ، ای هموطنای هموطن مذهب دم مزن، ز دیگر

 پوچ بی معنا و حرفیست، تاجک یا بلوچ پشتون و

 ، ای هموطنای هموطن که ترَکَمن،یا  اوزبیک و
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 اشــاد بـاش آبـآزاد ب، اشـراد ب و رـیـرد دلـم

 ، ای هموطنای هموطن ن،ــت رسـپای از ردارـب

 کن را کور دوـچشم ع ،رکن اسارت دو پای از

 ، ای هموطنانجمن، ای هموطن در خانه و در

 با ایمان تویی زم وـ، با عوییـدوران ت ۀـمردان

 ، ای هموطنشکن، ای هموطن لشکر مرد افگن و

 «اسیر»از به شادی دلپذیر، بشنو هایاین نغمه 

 ، ای هموطنثمن، ای هموطن شعرش بود ُدر  

 

 فرانکفورت  ،م2013 اکتوبر 7 «اسیر» نسیم م.            
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