
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 29/09/2018                   ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 ی!ــهــلـبـا
 

تصادی اق ،ساحه های سیاسی همیشه در وناپاک داشته ۀ ما دید برابر در کنون تشکیل تا آغاز دولت نامنهاد پاکستان از

  .استاذیت رسانده  وصدمه  نظامی به ما و

بهتری به پاکستان دست داد تا  ۀنظام، بهان برابر قیام مردم در وبا مهاجرت  هجوم قشون سرخ و کودتای ثور بعد از

سفانه أبه راه بیندازد. مت افغانستان سراسر در بیشترویرانی  رامی وآبا استخدام گروه های خود فروخته زمینه های نا

 سر بر نظام بی نظم شهرها بخصوص کابل زیبا، ویران و« آی، اس، آی»تنظیمی به تحریک  جنگ های دوامدار

ظامی پاکستانی "رئیس استخبارات ن« مید گلح»بود فاسد ترین فرد یعنی  نظر چنان مضمحل گردید که حتی در اقتدار

ادعایی برای نفوذ « ویز مشرفپر» صحبت های خود از یکی در  دولت مقام بدهند. در را به حیث مشاورپانستان" 

   می گذرد:نظر اینک از سروده شد وآن مظمومه ذیل  اثر درافغانستان داشت که  در بیشتر

 
 
 

 

 

 وـاد تــم ایجــتـس ارــک داد از     وـداد تـیـب اد ازـریـ، ف ک!ـای فل

 ایران کرده ـوی و ما بربادملک      ای کرده باران باد و برق و و رعد

 همسایگان ناخلف از خاصه،     چندین طرف آفتی آوردی از

 الـپایم وون ــرا زبتا کند ما      بد خصال شمال آمد گروه از

 تیـساخ یـا بالیـجان م رـبه     خرس قطبی را براه انداختی

 باخته رخ رفت، اما رنگ از     دستش ساخته  چون نشد کاری ز

 کشید پر وری به یکدمـوان مـنات     ی سرکشیدـجنوب اکنون بالی از

 الــبرم ا جفایـا مـمی کند ب     اــا ریـاس دوستی، امـبـل در

 مجموع ذنوب و مخزن کذب است     غرب هم اندرتبانی با جنوب
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 2از 2

 زم حربـا عـد با مـدشمنان دارن     غرب و شرق زمین و از فضا و از

 شستی داده ایمغاصبان  را ضرب      شکستی داده ایمه دشمن را ـگرچ

 رفت ازدست ماقدرت ب لیک آن     شست ما  اد ضربـتـاف رــکارگ

 دـدم انداختنـق رـه در  سنگ ره     دـنـتـداخـم انـهـا را بـف مـوا اس

 دـرده انـی کـرنگ ه درد دوـکشت     غرق ما درخانه جنگی کرده اند

 کند نمازی می آتش، ه درــجام     کند  ین که با ما طفل بازی میـب

 ورـد شعـح ده ازــر مانـراتـا فـپ     سرحد عبور طفل نوپا، کرده از

 بی خدا بین، بی خدائی می کند     دـنـک ی میـدائـدخـای کـادع

 انتقام "افغان"وم ــق می کشد از     نظام تحریک و «آی .اس .آی»کار

 د الف گزافــفقاهت می زن در     غرق سفاهت تا به ناف«فضل حق»

 ی داده اندـه نامـگمنامان چ بهر     ی داده اندــامـیهی را مقـسف رـه

 ش کرده اندـکشاک در برادر دو     د ـرده انـش کـآتملک را یکپاره 

 داری های ما ازهم گسستــپای     وه که آن شیرازه محکم گسست

 کشید چون خر عرعری«مشرف»تا      ی کشید ـا جایـای مـی هـوانـا تـن

 مار زهر حرف نامیمون تری از     حمار آواز ز رـوش تـبانگ ناخ

 جاشبد ـتـر که می افـشاع ۀگفت     راشـد زین صدای دلخـادم آمـی

 «دـنـردم کـه مـانـدای خـدخـک»     «کند ابلهی باشد که خود را گم»

 ابلهیست ابلهیست و ابلهیست و     ست ا آگهیـن ای او که ازــادع

 «اسیر»گرددهرغالمی را نمی     شیرگیر و قوم دلیر این آخر

 ی می کندـفشان درآتشـق این     ی می کندـچنین نفسش کالن گر

 قدوس )ج( خداوندزود باشد تا 

 د مانند روسـنـش را بشکـگردن

 
 ، بن المانم2000اگست  20«اسیر» نسیم م.

 


