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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

اینک باز از البالی ورقپاره ها خاطره ای از پرهیجان ترین مظاهره در شهر کابل را که پوره شست و پنج سال پیش
برضد تجاوز پاکستان در سرحدات جنوبی به راه افتاده بود انتخاب و با پیشگفتار آن تقدیم می کنم:
دولت پاکستان از بدو تأسیس تا امروز ،با پیروی از سیاست منحوس برتانیه ،با ما حسن نیت نداشته و همیشه کوشیده
است با ایجاد ناآرامی ها ،موانع سیاسی و اقتصادی برای ما ایجاد کرده و به شکلی از اشکال ،بر ما نفوذ داشته باشد.
در برج دلو سال1332ش ،در اثر حمله طیارات پاکستان در یکی از سرحدات جنوبی ،مظاهره های وسیع و گسترده
در سراسر افغانستان از جمله در کابل برضد پاکستان به راه افتاد.
حرکت قبل از ظهر 11دلو از مقابل سینمای کابل شروع و با عبور از تمام جاده های شهر ،به مقابل سفارت پاکستان،
در چارراهی ملک اصغر ،با حمله به سفارت و از هم دریدن بیرق پاکستان پایان یافت.
من که جزئی ازین سیل خروشان و پر هیجان علیه دشمن بودم ،عندالموقع به تشویق دوستان صحبت نموده و بداهتا
دو سه بیتی برابر با احساسات گرم اشتراک کنندگان سرودم که بعدا با افزودن چند بیت منظومه ای شد و اینک بعد
از شست و پنج سال ،از نظر تان می گذرد:

برقـم و سوختن شعار من است

شعله ام ،یک نفس به کار من است

تـیـغ پـر جـوهـرم ،ولی به نیام

در قـعـودم بود هـزار قـیـام

من ز الماس هم برنـده ترم

از بـد و نیک خویش باخبرم

خـنـجــر آبـــدار پــرخـونـم

صیقـل چهـره های مظنونم

ساز پرسوز و پر اثر دارم

سـیـنـۀ پـاره تا جگــر دارم
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آیت رزم و مـرد با عـزمم

ره نـدادنـد مفت در بــزمم

دست کـوتـاه زیـر دامـانـم

دیـــدۀ تـیـز بیـن و بـرانــم

خاک من ارزش گهـر دارد

بحـر از راز مـن خبر دارد

چـقـدر سینه هــا شکافته ام

رمـز مـردی تپیده ،یافته ام

در نشیبم بود هـزار فـراز

بخت محمـودم از وجود ایاز

زور خود آزموده ام به خدا

چـه بالیی که بـوده ام به خدا

مشعــل تـابـنـاک دورانــــم

قـطـرۀ پرشــرار طوفانـــم

بانگ پـرماجـرای قافلـه ام

هـمـنـوای درای قـافــلـه ام

سلی ام چهره ها نموده کبود

پیشم انگلیس خم شده به سجود

من کی ام؟ پـور شـیرمردانم
به خـدا همچو بــرق سوزانم
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بـرق سـوزنـده
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