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 پنج سال پیش ت وسکابل را که پوره ش شهر پرهیجان ترین مظاهره در البالی ورقپاره ها خاطره ای از از اینک باز

 آن تقدیم می کنم:  با پیشگفتار راه افتاده بود انتخاب وه سرحدات جنوبی ب پاکستان در تجاوز ضدبر

شه کوشیده همی ، با ما حسن نیت نداشته وسیاست منحوس برتانیه پیروی ازسیس تا امروز، با تأ بدو دولت پاکستان از

 .داشته باشد نفوذ ما اشکال، بر از به شکلی وکرده  ایجاد ما اقتصادی برای ، موانع سیاسی وها یرامآایجاد نا است با

گسترده  های وسیع وسرحدات جنوبی، مظاهره  یکی از حمله طیارات پاکستان در اثر ش، در1332برج دلو سال در

 . دراه افتاه پاکستان ب ضدکابل بر جمله در افغانستان از سراسر در

تمام جاده های شهر، به مقابل سفارت پاکستان،  از با عبور کابل شروع  و یمقابل سینما از دلو 11ظهر حرکت قبل از

 هم دریدن بیرق پاکستان پایان یافت.  از چارراهی ملک اصغر، با حمله به سفارت و در

 هیجان علیه دشمن بودم، عندالموقع به تشویق دوستان صحبت نموده و بداهتا   پر من که جزئی ازین سیل خروشان و

نک بعد ای با افزودن چند بیت منظومه ای شد و با احساسات گرم اشتراک کنندگان سرودم که بعدا   سه بیتی برابر دو

 :     نظر تان می گذرد ل، ازت و پنج  ساشس از

 

 شعله ام، یک نفس به کار من است   من است م و سوختن شعارـبرق

 امـیـق زارـودم بود هـعـق در   رم، ولی به نیامـوهـج رـغ پـیـت

 د و نیک خویش باخبرمـاز ب   ده ترمـمن ز الماس هم برن

 ره های مظنونمـل چهـصیق   مـونـرخــ  پ دارـــآب رــجـنـخ

 دارم رــاره تا جگـپ ۀـنـیـس   دارم اثر پر و پرسوز ساز
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 2از 2

 زممــب د مفت درـدادنـره ن   زممـع رد باـم آیت رزم و

 مــرانـب ن وـبی زـیـت دیـــدۀ   مـانـدام رـاه زیـوتـدست ک

 ن خبر داردـر از راز مـبح   دارد رـخاک من ارزش گه

 تپیده، یافته امردی ـم زـرم   ا شکافته امــسینه ه درـقـچ

 وجود ایاز ودم ازـبخت محم   رازـف زارـنشیبم بود ه در

 وده ام به خداـه بالیی که بـچ   خود آزموده ام به خدا زور

 مـــطوفان رارــپرش قـطـرۀ   مــــاک دورانـنـابـل تــمشع

 ه امـلــافـق وای درایـنـمـه   ه امـرای قافلـرماجـبانگ پ

 سجود پیشم انگلیس خم شده به   کبودسلی ام چهره ها نموده 

 مردانمشـیر ورـپ من کی ام؟

 رق سوزانمــدا همچو بـبه خ

 

 
 ش، کابل عزیز 32دلو11 «اسیر» نسیم م.
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