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 29/08/2019        ء محمد نسیم اسیرملک الشعرا
 

 
 10 ، صفحات گذشته را ورق می زدم، عنوان باال که پوره نه سال پیش، اگستجوی مطلبی جست و در

آشفته  در با پیشگفتارآن بحیث تکرارحسن تقدیم می کنم..  کاینسروده شده است، نظرم را جلب کرد که 

 دهنده زارآ کننده و مشمئز که صدای شان نیز، که نه تنها سیما دروبرمی خ ، انسان با کسانیافغانستان بازار

  .می باشد

، کسانی را می سازد را مجبور ها جمله تلویزیون ، ازرسانه ها ، بعضا  وطن رجال حاکم درمرض قحط ال

 آگاه سیاسی پای میز حیثه ، بدندارن جگر ، الف دریا به اصطالح عام وبساط شان چیزی نیست  که در

 تلویزیون درن سیاسی هاآگانا  مذاکرات از شاهد چنین روز هر، تحقیق درکه ما  دنمفاهمه بکشان مذاکره و

نام طاقت، با عالم بی ه میراث کودتا های گذشته ب جنرال متقاعد بی درایتی از م. اخیرا  می باشیهای کابل 

ت، چه اسآور بود و برای من شنیدن چنین کلماتی خجالت که  زبانی زد تفوق طلبی قومی و ، سخن ازطاقتی

     چنین مباد: که هرگزآن رسد به گفتن 
 

 اتحادفیض 

 ان پاک وطنــوده دامـــآل دشــ     با درد و داغ و محن ست،یز عمر

 آب و خاک نیپاسداران ا همه    پاک رانـیدل نـیسرزم نـیـهـم

 از همهـتاخت و ت ۀنـصح دهـش    شم آز همهــه چـتـاو دوخ هـب

 و غرب از شرق یو آورد بر هجوم    نرم و چرب ۀلقم یکی بسان

 زنند یدزدان خونخوار، در م چو     زنند یخاک سر م نـیر در، درـه ز

 ج و خطرـد و رنـدردن گرفتار    رـوم و بـــب نیساکنان هم همه
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 3از 2

 راشتهــرافـت بـمناع یواــــل    داشته یردمــخصلت م هـهم

 گشته زبون هـگانیچنگال ب هـب    کنون ،یردـبا همه راد م یول

 دـاره شـدوستان در بدن خ دل    دـاره شـپ یدوست ۀـامـج کنون

 هم کاریر پـبه تهـراشـاف دــق    ردم به آزار همــم بسته کمر

 میو آن گشته ا نیا ۀـنظارتگ    میگشته ا گرانید ۀچیباز چو

 «ز کار نسانیز میرا فکند ردـخ    خوار میگونه گشت نیکا میکرد چه»

 «داشت خانه نیدر ییجا گانهیب نه    النه داشت بوم و بر نیدشمن در نه»

 «گشت رهیما را روان و خرد ت که    گشت رهیچروز دشمن به ما  ازآن»

 «شد گانهیرِد بــنان آورش م   که    شد رانهیخانه و نیآن روز ا از»

 نیزم بر یم ینایهمچو م خورد    نیسرزم نـیالشند کاـدر ت کنون

 کنند مشیون وعقـخ دـزنـیبر    کنند مشیدو ن نـیخون ریشمش به

 از خدا ریـگاهت به غ هیتک مکن   ن اتکاـرا بهر کس مک داــخ

 ست یگفتن نیها در یگفتن نا چه    ست یکار دن وند،ـیـپ هـگانیب به

 دیازه از شاخ بـت ۀوـیم مخواه    دید امــنباش زــرگـه هـگانیب ز

 یتن شو کی شیخو هنیهم م به     یشو هنیمخوش گر نگهبان  چه

 یوکل کنـم تــدا هــف خـلط هـب    یوصل کنـدت تــوح ریزنج هـب

 برند یم درند، حاصلت یم مـزه    درند یز هم م غتینه به ت رـوگ

 دهــم دنـیرا به دست در نـخی    دهــم دنـیـمـال چـرا مج یکس

 اشـب دارید، بـه دزدنـتا ن راـت    اشـب اریا و هشـو دان خردمند

 هزار یاد بر وـدا بــم خـرح که    نامدار "یفردوس" خوش گفت چه

 «میتـد داشـسرانجام ب نیا کجا»    «میما خرد داشت اگر زدانـی به»

 «ستنیکردن و ز یاز زندگ به»    «جان و تنآتش گرت  در بسوزد»

 «ست یزندگ به از مردن بار صد دو»    «ست یدگبن یزندگ یۀگر ما و»



  
 

 

 3از 3

 زـیگر یدائـکه آرد ج یـرفـح ز    زـیرـگ یـائـیتان رـدوس نیا از

 مردن ستگشتن از هم، همان  جدا    ما نشاط تن است ودنـب مـهـب

 اگر در ره اتحاد میبکوش

 ادـبـو ق انیشأن ک مـیـابیب

فرانکفورت، م10اگست20«اسیر»نسیم  م.  

**** **** **** 
 
 

 تذکر:
باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می هرگاه خوانندگان محترم متمایل 

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