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 01/10/2018             ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 «!کشتنی ها»ۀ بار در
 

نیمه  ۀسرود ، درضعیف را ندارم حوصله آزردن یک مور کهولت که توان و پیری و من نا توان از

، «آریانا افغانستان آنالین» عزیز وبسایت پیش خود در یافته چند روز انتشار «کشتنی ها» انقالبی

ده کر صادر حقیقت را مراعات نمی کنند، وظایف خود صداقت و کسانی را که در حکم کشتار گونهجالد

محرومیت ها، محدودیت ها  برابر در ،شورترین ایام جوانی پر گرمترین و در حقیقت این منظومه در ام.

ه ی باست، حتنیافته  اقبال نشر همان محدودیت ها،ه ب نظر وسروده شده  اقتدار سر فشارهای نظام بر و

ه من جرأت ب ،یا کلی . اینک  آزادی های نسبی وگذاشته نشده است نیز رس نزدیکترین دوستان همفکردست

احساس شریف  متوجه شدم که قبول آن بر بدوا   ،آن بسپارم، اما با انتشار دست نشرداد تا آن را به 

عاجل  سرودن به این وسیله با ردم.احساس رنج ک با مطالعه آن خوانندگان سنگینی می کند، حتی خود نیز

 منفی گذاشته باشد معذرت می خواهم. سرفراز نیک دوستان اثر  عواطف این سروده بر ذیل، اگر ۀمنظوم

 اسیرهمه با احترام. و سعادتمند باشید. 

 

 

 طغیان کند زمـکشد، ع سر قلم   ی که جوالن کندـجوان رورـغ

 ران کندـوی ان جملهـزم زمین و   شانـف شــد آتـنـمان هـرد بــغ  ــب

 ان کندپاش نچه به شهراستآرـه   یکدم هجوم آورد «سونامی» چو

 د نمایان کندـه باشـچ ان آنـهـن   ه راـتـفـگ نا درد و مـویسد غـن

 کند اندور ارــک و زدــیـامـیـب   لخ راـت شیرینی و و م شورـبه

 ریان کندـگ دوهـانه ـجهان را ب   گاه و شادی ب خنده آرد زـه لـب

 کند طغیان ه یک روزـد آنکـرس   انـربـد مهو  ــ  ه بـرچـنویسنده گ
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 نمایان کند «کشتنی ها»ه ـمـه   رـزیـاگـن اروا،ـد نو  ــ  ب هـاگرچ

 «اسیر» ردم نویسدــاوضاع م ز

 طوفان کند رـشه ه برـآنچ دـکن

 
 ، فرانکفورتم18اول اکتوبر «اسیر» نسیم م.

 
 

 
 
 

به حیث ناشر و مسؤول وبسایت هم عرض معذرت ناشر هم به حضور خوانندگان گرانقدر تقدیم است، چه این کمترین 
امتنان بی پایان و نشکر فراوان از عزیزانی که احساس ندامت و مسؤولیت می کنم.  )آریانا افغانستان آنالین( با نشر آن

 ولی احمد نوریما را متوجه این خبط و لغزش نمودند. 
 

 
 

 


