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 !!!پاسبان دزد

 
 ست پیوند خورده با محدوده ای ازا پرستشگاه انسانیت، انسان موجودی ست درا مقدسی ۀوطن کلم

 هوایش بهره می گیرد و می کند، از فضایش نمو محیط و درکه آب  وخاک 

سلول های  نام مادروطن در جاست که بههمین  از به درجه کمال می رسد،

 . همه عواطف مستولی می باشد عشقش بر بدن نفوذ می کند و

دوران سردمداری خلق  منظومه ای دارم که به یاد زادگاه محبوبم افغانستان در

 ناروائیی هایی که بر ، با بدعت ها وشوروی اتحاد جماهیر ۀسای پرچم در و

 مردم روا می داشتند سروده شده است: 
 

 پاسبان درد

 ران آید همیـای بیکــاز بساط درد ه  رانی افغانستان آید همیـویادم ازـی

 آید همی ، داستاننمایم رسرگه ای قص  ای میهن استگاه درد هم آماجبس دل

 د همیـآیمحرمان  ، ناره یافتهکان رشم  اــ، حسرتردمـآمال م ۀبـم کعـریـحدر

 همی دآان آیـیاد زمـبن م جنگــاز رژی  مردم ریختن ، خونادعای صلح کردن

 د همیـآی مهرمانمگر ناد، ان گویربمه  کن خطاست رژیم خانه ویران ازچشم یاری 

 د همیـخصلتان آیوارونه زین بد ۀیوش  ، یا دشمنی در دوستیدشمنی تی دردوس

 همیآید  بوستانخس این  و خار در هشعل  آهنگ تاراج چمن گلچین کرده تادست 

 مع راستان آید همیج ق زــتان حـداس  مخواه گزکجروان هر خواستی ازراستی می
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 اس پاسبان آید همیـبـل در، رـدزد بنگ  به قید ننگ نیست مردم خودحافظ ناموس 

 د همیـآی گذرگاه شبان وحشی درگرگ   خویشتند برـزن ت میـیـدیورنگ آدم

 د همیـامتحان آی چه بهر ما را از چرخ   داده ایمها  سپاری امتحان جان وما به رزم 

 را آتش به جان آید همیساین حشمتطفل   ما حیرت مکن ازی هایبشعله  ای فلک از

 باستان آید همیوستان ازکت این بشو  استکشور ن جانبازان حق زیب بهارخو

 شدپیر «اسیرت» ام وطن گرچهمتوای بی

 آید همی گردد جوانبر وش توـآغ گردر
 

 

 

 بن المان، م1987جون6«اسیر» نسیم م.
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