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 26/11/2019        اسیر ملک الشعراء محمد نسیم

 یاد داشت: 

ود آماده نشده ب برای نشر صحی تنظیم و اما نسبت معاذیر تاریخی المان تهیه،  روز جریان تجلیل از این نوشته در

 پیرایش مجدد تقدیم می گردد:   که اینک با آرایش و

ین دولت المان ا پوره سی سال می گذرد و شده بود،  برپاقلب المان  در برلین که چون زخم ناسور فروپاشی دیوار از

ن دولت بزرگا با اشتراک سیاستمداران و جالل بیشتر امسال باشکوه و تجلیل می کند، اما مه ساله با افتخاررا ه روز

برای نسل جوان خود  تجلیل کردند و برالین شهر در أتش بازی ها پاکوبی ها و رقص و موزیک و ها وسخنرانی  و

 ، متوجه باشند.زمامداران با درایت شان به دست آورده اند که گذشتگان وبقای این ودیعه  حفظ و دادند که درنشان 

 نظرها دور سهم خود را داشته اند، اما آنچه از بدست آوردن این افتخار شکی نیست که زمامداران المان در درین

 تا پای جان یخن کنده های جهاد افغانستان است که ۀمت جانبازانمقاون یاد نمی شود آ حتی هیچ از و کمتر افتاده و

رترهم درد آو و به زانو خم کند دوران را شکسته و قدرت شکست ناپذیر ابر کشته دادند تا کمر درین راه کوشیدند و

 م. می شماری ارزش را بی این مقاومت بی نظیرلمات زشت، ک اظهاربا  می کنیم و انکارما خود هم ازین افتخار این که

 صخالل گفتارها، رق در طریق تلویزیون ها تعقیب می کردم و من جریان تجلیل ازین روز را توسط دولت المان از

 را میگرسنه شکم  پا برهنه، یخن دریده و ، حتی سالمندانچهره های جوانانهای شاندار،  آتشبازی پایکوبی ها و و

 وراه وطن  درجان های شیرین خود را کرده  سینه سپر ،خون آشام دشمن لشکر برابر در  چماق، دیدم که با چوب و

ا را نمی دانیم، بلکه ب انش نه تنها نام طفل یتیمی بجا گذاشتند که امروز داغدیده و خود مادر از قربان ونوامیس ملی 

 عمل شانرا تقبیح می کنیم.زشت کلمات  ابراز

ودند مجاهد نب الا خون کشیدند اص را به خاک وگردنه که به نام تنظیم وطن ها باید اعتراف کنیم که دزدان سرما افغان 

بودند که نه وابسته به دستگاه های جاسوسی بیگانگان  وخود غرض  وجا طلب فروش، خود خواه،  وطنبلکه همه 
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 ندتاریک ساخت و مجاهدین اصیل را مکدر خشان جهاد ورسوائی برای همه کمائی کردند بلکه سیمای در تنها بد نامی و

   مذمت شان ظالمانه قلمفرسائي می کنیم: خود ما در که امروزآوردند  چنان حالتی بار و

 

 م هنوزـداریـم، نـداریـآنچه بائیست ب ما همان ملت بیچاره وخواریم هنوز

 م هنوزـتباری وم وـق ۀسلسل رـره بـغ بین مردم گسسته ست ز رـمه ۀرشت

 هنوز ُرکنیست که ازآن به کناریم چار مردمداری همدردی و وآرامش  نظم و

 که با فتنه دچاریم هنوز ده چهاراست زهم پاشیده ست درملکاست که سه نهاد 

 سفره تیاریم هنوز چرب به هرۀ لقم بلعیدن ماست پی خوردن و واران زهمج

 م هنوزـخاریهمدم  د وـباغ تاراج ش ا گل عشرت چیدندـن مـوط بهار از

 دیاریم هنوز و شهر زانکه آواره به هر زودـای امریکه به بیچارگی ما افــپ

 رهسپاریم هنوزخود درین ره به مذلت  اسارت آزاد را ز سعی ما کرد جهان

 م هنوزـل سواریـجه ه خرـاسفا ما ب ه افالک کشیدـم بـعل ره   زعالم، رس  

 "اسیر"وطن دور عمربگذشت به غربت، ز

 م هنوزـاریـدی و ارـی ۀوسوس رق درـغ

 ع، فرانکفورت19نومبر9«اسیر»م.نسیم
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 تذکر:
از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می  هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با اجرای "کلیک" بر
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