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 02/06/2019        ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 مجاهدین حقیقی!
 

 بار هر مطالعه و سه بار را دو می 29ۀ ، انتشار یافت«عارف عباسی» عزیزالقدرم، جناب گداز و سراپا سوز ۀنوشت

 اشتراک در شیادی یک تعداد استفاده جو، به نام مجاهد و بیچارگی وطن و بر زده و همرایش زانواخیر نوشته  در

 مسکو صادقانه اشک ریختم.« ؟» جلسه صلح

آمدن دولت تنظیمی شروع شد که جناب  روی کار پرچم و سقوط خلق و آغاز در ۀئنانفراموش نکنیم که این عمل خا

د گر حالیکه هنوز عی جهاد، درقنیم ملیون شهید وا کردن خون های پاک یک وپا  با زیر« ربانی«»؟»رئیس جمهور

کرد  سیه دراز طرف روه دت بؤم شوری بکلی فروکش نکرده بود، دست دوستی ورو سیۀ خاک بمباردمان های  و

خنده  مالقات و "پوتین"والدمیر با  و سفر کواسبه م «؟؟»لتی رتبه دو بلندبه فکر خود شان ت أیک هیس أر در و

 از)بدون آنکه صالحیت آنرا داشته باشد(هم  کنان غرامات جنگی را

بخشید،  سیه روو تبه کار  ویرانگرمتجاوز قبله گاه خود به دولت  ۀکیس

ین به ا مانند من اشک ریخته و ن فرصت یقین دارم عباسی عزیزآ در

 وطن فروشی نفرین فرستاده است. ۀشیو

واالی شهادت  ۀین حقیقی همه گمنام به مرتبمن ایمان دارم که مجاهد

اک پ یم ها هیچگاه ازین قشرظتن به بارگاه خداوندی بال گشوده اند و

به نام  یی منظومه نمی توانند.نتوانسته و ستوده شده نمایندگی کرده  و

دیم قت تارپیشگف حسن با به حیث تکرار دیگر بار سپرده ام که اینک یک به نشر چند بار پاک مجاهد حقیقی سروده و

 دوستان می کنم: 

د را جشن گرفتن غرب آن کشور اتحاد شرق و برلین و دهمین سال فروپاشی دیوار جمهوریت فدرالی المان، اخیرا   در

 از ل وان استقبآ مجلل از مصرف و آتشبازی های پر و ارزبا و ها، چراغان ساختن شهر ها، پایکوبی با رقص و

رئیس « میخائیل گورباچوف» امریکا، رئیس جمهور «جارج بوش»شان،  ه زعم خودعاملین اصلی این ودیعه، ب

اکرام یاد کردند، حتی به هلموت کول، با وجود استفاده  و لمان، به اعزازآصدراعظم  «هلموت کول» دولت روسیه و

 ا بهم تقسیم وهمه افتخارات ر جویی های نا مشروع دوران زمامداری اش، فرصت سخنرانی در پارلمان را داده و
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 3از 2

من افغان درد رسیده جریان این تجلیل را با دیده حسرت  را سهیم دانستند. من و صد ها همچو قرن بیست همدیگر درین افتخار

ش خاطرها فرامو حقیقی که از و« مجاهدین راستین» اتحاد ها، خون های پاک عاملین اصلی این فروپاشی ها و بر تماشا کردیم و

  .ریختیم..شده اند اشک 

موجب زوال کامل کمونیزم  تاریخ وطن را رنگین و ۀسروده ایست به یاد مجاهدین حقیقی راه حق که با خون های پاک خود صفح

 .ندگردید جهانخوار
 

 یرآنـقص ـن دارــپاس هـگانی یا یکجائ  یافغان سردار سرو یمجاهد، ا یا یکجائ

 یشاب نسل انسان و خیش افتخار تاج تو  نابجا گفتم چه وصف ؟؟،یفغانا سردار و سر

 یانیداده پا زندان بند و و دیقبه  یا یکجائ  یازفصل آزاد ییدرخشان صفحه  یا یکجائ

 یپاک سبحان بجا آورده امر   یا ییکجا  یکمربسته به فرمان خداوند یا ییکجا

 یتابان دیآسمان خورش نیشاد، درا روانت  یبجا کرد و یردـهللا ک لیسب یـف جهاد

 یبان ییمبدأ، تو ییتو را یجان نثار اساس  سرمشق وسرآغاز ییتو را یجانسپار یبنا

 یحق به قربان امر یاجرا آماده در یا تو  یبشکست مـیـابراه را همچو یآذر بتان

 یرد نورانـرا، جهادت ک لمعا و یدیدرخش  یدیدرخش حق امیق درتابان  دیخورش چون تو

 یارزان یکرد ره نیاندرپاک خود را  جان تو  یکرد وطنرا وقف ره مام  شیخو خون تو

 یطانیش استعمار ادیبن تاد برـاف شکست  تو امیق ضیف مردانه، از یخاست پا بر تو

 یانسان یها اسارت ریزنج دیپاش هم ز  تیبازو زور از یول ،یرست نفس دیق از تو
 

 جهادت، بهره ها بردند نور شرق وغرب ازه ب

 «یالبان»و «یپولند» و« ُصرب» و «یارمن»و «مجار»    

 «ـیازبکستان»و «الوـوسـوگیـ»و «یواکـسل و چک»

 «یانـروم»و «یوانـتیل»و «یستونیا»و «ینیگروز»   

 یاسالم و ـیودائـب و یائـرسـت و یائــحیمس

 «یقرغزستان»و «یتاجک»و «یآذر»و «زاقـق»           
 

 یخان و یـشاه یاـبـم را قـتوست عال زمـع ز  تن بیز رـرا لباس فخ ایدن توست رزم ز

 یجهانبان ،یجهاندار نی، اجهان را تو جزم ز  یآهنگ شیپ ،یشتازیجهان را پ تو زمـب ز

 یدانیرد مـم معرکه تو نیا در دانند؟ی نم  یمودیپراه  ، تورهکوره  نیا در فهمند؟ ینم

 یارزان دهیگردنعمت چسان  نیا ند،یگو ینم  ست؟یزندان ک بند و یگشا مشکل نیفهمند اینم

 یشوق المان و شور و کایامر شیع بساط  است نیرنگ امروز خون تو یقطره ها موج ز

 یخوانیآنچه م به غرب از ،یدانیآنچه م شرق ازب  م راــفاک عالـچنگ دشمن س ز یدیانـره

 یشانیبه پدارد  تو یها یجان نثار از ُمهر که  مـیامیفرخنده ا نـیاز لید تجلـما شاه کنون



  
 

 

 3از 3

 یچراغان نیتزئ ندیزاـفیمنزل ها ب به  ها یانـجشن شادم ندیارایا بـمحفل ه به

 یمهمان و یپا کوب و یشاد و یمست در همه  را وانیبندان شهروباغ وراغ وا نهیآئ کنند

 یوخوشخوان یخوشروئ و یخوشخوئ و یخوشگوئب  ره افتند شهر جوان و ریچمن پگلگشت  به

 یافشان دارد پر یا فرشتها  ان ـزاسم ییگو که  خوانند یمستانه مآنچنان  یشادمان سرود

 یطفالن دبستان و یبستان رانیپ همه  افشانند و زندیگل ب پا کوبند و و زندیپا خ به

 یدانیم را تو یمست و یگرم نیچن سرانجام  محفل ها سرآغازند یها یگرمجوش در زنان

 یمان یگمنام م و یتنها رفت یگمنام در که  نـکباال  خاک نیا بستر یناـکیتار از سر

 یدردان به آسان یـهم جدا کردند، ب از ترا  شانیپوچ بد ک به مغز یبود یمحکم مشت تو

 یوانـاخ یها برادر نیا نمودندبد نامت  که  افسوس یول ،یدیپاک رزم زدان،ینام پاک ب

 یاورنگ سلطان بر هیدارند تک ودـپشم آل چو  ستاقوم چون پشم  یآبرو پوشان، نهیپشم نیاب

 یرانیخانه و راه جنگ و در جز دندیپوئ نه  یروز هیس و یبخت رهیت در جز دندینکوش

 یدانیزم رونیب تو اند و دانیمنامردان به  که  صد حرمان افسوس ووصد  فیخون پاک توصد حب

 رها کردند یفراموش مغزان در کور نیا ترا

 یرانیا به گرید شد وبه پاکستان  نوکر یکی

 یما دشمن جان با دیآشنا گرد آخر که  میتوانم شکوه بنما یچون م گانگانیب از من

 یزدانی نیبود نفر یشاد و یآباد نیا به شاد وآباد است میدا گانهیما ب یرانیو ز

 یفانم ـعال نیدرا ستین کس تو اری تو جز که  زود باال کن آخر خواب غفلت ز را سر خدا

 یرانـیا و پاکستان راب وـاع و یهندوستان نه  یونانی و ی، نه المانیروس و ییکایامر نه

 یرانیاسباب و آرد به جزینم یـرانیا که  وحدت هیسا در شو شیخو یمشکل گشا توخود

 یهم جان و یآنها  جمله ناپاک اند، هم زان که  کن یدور ندیگویکه خود را پاک م زناپاکان

 گردم رـآن شاعر واال گه همت «ریاس»

 یره مام وطن دارد غزلخوان در میدا که
 

 ، بن المانم2000اکتوبر 1۷ «ریاس» مینس .م
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