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 26/10/2018              ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 !ای هموطن !ای هموطن
 

 

 از ،مردم مختلف اقشار ، بازندگانی کردیم کم آزار مستبد، اما آرام و نسبتا   با نظام ،وطن ما که دوران طوالنی را در

 اندیشه ای زیستیم و گونه تعصب، برادروار هر از دورافغان،  ۀسیک و وحتی هندمذهب،  دین و هر و تبار قوم و هر

تون، تاجک، پش مذهب اعم از قبیله و کدام قوم و دختربا  سازیم و می ارتباط دوستی برقرارکجا  از ینکه با کی وا از

 به خود راه نمی دادیم. تشویشی ازدواج می کنیم شیعه، سنی، ، ازبک

 نگاه اقتصادی و نه تنها افغانستان را ازادامه آن تا امروز،  و نامانوس با کودتای سخیف هفت ثور تحوالت منفی و

 و قوم نآن همی ما وارد کرد که یکی از بزرگی بر ۀصدم ی نیزنگاه معنو زبلکه ا ، ساخت بنیاد ویران سیاسی از

  ست.ا مذهب گرائی قبیله پرستی و

 رکه اگ نژادیست ، همانا مرض تعصبات قومی وه استدما ش دامنگیرمدت  ینا درسفانه أمت ترین مرضی که آور درد

  زیه خواهد افگند.تج را به پرتگاه نیستی و ، کشوربخود نیاییم

  تقدیم می گردد: سروده ای به همین مناسبت 

 

 ، ای هموطنن، ای هموطنـمهد که ۀای زاد

 ، ای هموطنهموطندت دم بزن، ای ـوح با من ز

 مکنمغروری  ، تمکین ودوری مکنمن  بیجا ز

 ای هموطن، زمن، ای هموطن ، هم توتوام من از

 دشمنی جنگ و ز ، بگذرای میهنیوـه در گر

 ، ای هموطنهموطن سخن، این ا زدوستی ه از

 ویرانه را ۀاین گوش خانه را،این  آ که باز ازب

 ای هموطن، هموطن ایچمن،  ل افشانسازیم گ
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 2از 2

 داری احترازچه بهرتو، باز،  من که هستم از زا

 ، ای هموطنهموطن یخن، ای تا کی شوی دست و

 کن ، گوش صداقت بازکن راز ن بیا وـمبا  

 هموطن، ای من، ای هموطن ، ای جانمن ای جان

 ؟؟کیستی پس ایسنیستی، افغان نه  ایشیعه  گر

 ای هموطن، هموطن ایمذهب دم مزن،  ز دیگر

 پوچ بی معنا و، حرفیست تاجک یا بلوچ پشتون و

 ای هموطن، ای هموطنیا که ترَکَمن،  اوزبیک و

 اد باشاش آبب آزاد، اشـراد ب و رـیـرد دلــم

 هموطن ای، هموطن ایت رسن، ـپای از بردار

 کن را کور دوـ، چشم عنک اسارت دور پای از

 ای هموطن، انجمن، ای هموطن در خانه و در

 با ایمان تویی عزم و ، باوییت دوران ۀـمردان

 هموطن ، ای، ای هموطنشکن لشکر مرد افگن و

 «اسیر» به شادی از بشنو این نغمه های دلپذیر،

 ای هموطن، ثمن، ای هموطن بود ُدر  شعرش 

 
 فرانکفورت، م13اکتوبر 7 «اسیر» نسیم م.
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