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 وطن می باشیم. یکی از در نیم قرن اخیر سال ما، شاهدان عینی بیش از سن ودوستان، مردمانی به  به قول یکی از

است که « د خانؤداسردار محمد »شمسی به سرکردگی 13۵2سرطان  2۶، کودتای همترقب غیر منتظره و وقایع غیر

 شوروی به راه انداخته شد.  رو سیه   صاحب منصبان تحصیل کرده در شاه، به کمک یک تعداد از غیابت از در

، جانب کارته «مکروریان» همکاران آریانا در مالقات یکی از سرطان، از 2۵شب شام  ۀنیم پیش، در روز یک اتفاقا  

چارراهی جاده میوند، متوجه به سرعت  از نیم شب هنگام عبورو دوازده  از دقایقی قبل یا بعد می گشتم، در بر چار

سوی چمن حضوری به ه جاده پل خشتی ب با عساکر مسلح، دست به ماشه گردیدم که از ارتانک زره د آمدن سه چار

سم تمرین ر این که شاید طبق معمول همه ساله برای مشق و دیگر شاید تعداد کثیر من و سرعت روان بودند، تصور

  گذشت آمادگی گرفته می شود.

موج درختان و گل بوته های مرسل زیبایی خاص داشت  با رسیدن به منزل خواستم دقایقی از ماهتاب درخشان که در

مرمی نبود. فردای آن  ده، دوازده این شلیک ها بیش از توجهم را جلب کرد و دور لذت ببرم که صدای چند شلیک از

 جهان، تغییراتی به نظر وطن و در خبرهای روز و شنیدن رادیو با چای صبح )صبحانه(طبق معمول هنگام صرف 

  دیگران روشن ساخت. بیانیه انقالبی، جریان را به ما و با« داوود خان»  مرحومرسید که  می
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ده مر شعارهای زنده باد و ها با اجتماع جوانان باالی تانک جوش و متصل هوتل کابل متوجه جم و دفتر رسیدن در با

ها را به یقین مبدل پرچم نیز به نظر می خورد که گمان  خلق واحزاب کمونیست ضای عباد چهره های سرشناس ا

 می کرد.

 ۀسفانه به ادامأمت کابینه جا داد و سرشناسان چپی را در تعدادی از گرفت و رأس قرار در داوود خان به حیث رهبر

میرود که شیرازه  ادامه دارد و تا امروز آن مصیبت های پایان نا پذیر ۀمد که دامنآناگواری پیش  آن حوادث تلخ و

و جل و« و کاری بکند غیب برون آید دستی از»هم بپاشد که امید وارم  مذهب از و تبار قوم وزندگانی مردم به نام 

 همبستگی تمام اقشار، گرفته شود: این ازهمپاشیدگی ها، با عقل و درایت و

 

 هموطن یهموطن، ا یامن ز وحدت دم بزن،  با    هموطن یهموطن، ا یزاده مهد کهـن، ا یا

 هموطن یهموطن، ا ی، ازمن توهمازتوام،  من    مکن یمغرور و نیمکن، تمک یمن دور ز جایب

 هموطن یهموطن، ا ی، اها زن سخن یدوست از    یدشمن جنگ و ز بگذر ،یهنیم یهوا در گر

 هموطن یهموطن، ا یگل افشان چمن، ا میساز    را رانهیوۀ خان نیخانه را، ا نیا که باز بازآ

 هموطن یهموطن، ا یا خن،ی دست و یشو یک تا    احتراز یداربهرچه  تو، باز، هستم ازکه  من از

 هموطن یهموطن، ا یجان من، ا یجان من، ا یا   کن باز صداقت گوشکن،  راز و ایمن ب با

 هموطنی هموطن، ا یمزن، ا دم مذهب ز گرید   ؟؟یستیپس ک یافغان نه ا ،یستیسن و عهیش گر

 هموطن یهموطن، ا یا که ترکمن، ای و کیاوزب   پوچ و یمعنیب ستیفحر بلوچ، ای کیتاج و پشتون

 هموطن یا هموطن، یرسن، ا تیپا از بردار   باش، آزاد باش، آباد باش راد و ریدل مرد

 هموطن یهموطن، ا یا انجمن، در و درخانه   کن کور ازاسارت دورکن، چشم عدو را یپا

 هموطن یهموطن، ا یشکن، ا لشکر زن، ریشمش   ییتو مانیبا ا با عزم و ،ییدوران تو ۀمردان

 «ریاس»از یبه شاد بشنو ر،یدلپذ ینغمه ها نیا

 هموطن یهموطن، ا ید د ر ثمن، او  ـب   شعرش

 
 ، فرانکفورتم2013اکتوبر 17 «اسیر» نسیم م.

 
 
 

 
 

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

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