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 !افغانیتافغانستان و 
 و نیایش برای آن

 

دای خ دلنشین است که اگر ، زرین ووزین، سنگین برای من آنقدر« افغان» ۀ، کلماحساساتی شمرده نشود بسیار اگر

، خود دشو پهلوی نامم دور راه انداخته اند، این کلمه زیبا ازه با تالش های مذبوحانه ای که بد خواهان ب ،خواسته نا

 بی هویت می یابم.  ، میان تهی وتنها، بیکس را کامالا 

. یرندما بگ از تالشند تا این ودیعه را ، کسانی درهمه چیز، حتی نمک هم گندیده استوطن،  آشفته بازار سفانه درأمت

 هوی و دستخوش نداریم و قدم بر تفکر با تعقل و و خود نیاییم ه ب خاکی اگر ۀکر ۀپنج قار گمشدگان در و گانرآواما 

  خاکی نماند.  ۀکر ما در ، خیلی زود خواهد بود که نشانی ازشویمهوس هرکس 

ه به ستر نون که کاراک چهره بدل کند. همان کان نمک به تحلیل برود و بحث تذکره های الکترونیکی می رود در

 خدشه دار را کاری نکند که هویت ملی ما پا خطا ندهد و ، دست ازمحکمه محول شده است، خدا کند این دستگاه

ا  رام داشته وآاین موضوع همیشه دل نا ، ازمندانه عالق من که در پهلوی دیگر  بسازد. منظومه هایی سروده ام  بعضا

 :تقدیم می کنم، دیگری وحدت ملی هویت ملی وسروده را یکی بابت  ، دوجمله اینک از

 

 افغانیت

 من ۀریش ونسب  اصل و رسند زه پمـه

 من ۀاندیش خصلت و و روش  و راه  یا ز

 ن افغانستانوط ،اصل افغان، نسب افغان

 نـم ۀپیش صفا و صدق م دوستی وتخصل

 ارجا بــد پـــه ابــ، تا بمـــل از ازـب پاک

 من ۀریش ازین چشمه رگ و آب خورده است

 موانت رحمت خ، آیصلحم طلبنده ب گر

 من ۀبیش از سر یر، کشد شجنگ لیک در
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 4از 2

 هنگام مصافه بیک ل ،را آئینه امصلح 

 نم ۀن شیششک رارا شکند هــسنگ خ

 ، امامشه خویرد بــب روــف ام ــج ایــرن

 من ۀاندیش زدور،  رودـن نــهـیـام مــن

 «اسیر» کنم ساخت نام شیرین وطن کوه

 من ۀن تیشسخ و شعر بیکسی کوه غم و

 نیایش !!

 نزون مکــد افـح یـا الهی! درد ملت را ز

 نمک پشتون این وطن را بی وجود تاجک و

** * ** 

 نزون مکــد افـح یـا الهی! درد ملت را ز

 نمک پشتون این وطن را بی وجود تاجک و

 وی رسانسل و رو، سینای وحدت را منره

 نارون مکبی ه وحقیقت را ت وسی طورم

 م زیستندا هب وار بـرادری ــسن و شـیعـه 

 ن  رون مکیتی بدوس ط خ را ز بــرادر دو

 همبستگی ای ما با وحدت ون دل هاد کش

 م مقرون مکنغ هب ا پاکبازان راعشرت م

 پشتون زدای قلب تاجک و بینی زدب ظن و

 ننون مکمظ ردگهـم ملت همبسته را بـر

 مپاش مرا بیش ازین ازه ردمانم این دالور

 نی مایگان دون مکبن پـاشیدگی اد ازیـش

 



  
 

 

 4از 3

 دهم مردم را به چنگ غمند م این سعادت

 ای شان پرخون مکندشمنی دل ه نفاق و از

 همدل اند ، همنوا وزارهتاجک، ه ازبیک و

 رگون مکندیگ و دل شان دارموا وهنهـم

 زنـمم ــرهبقـرن را  تـازایـن سـپاه پـیـش

 نادون مکـرا م پرواز ایـن عـقابان فلک

 دندت نهـوح ـۀقـحل دم درــ، تا قا درایتب

 نمجنون مک ۀسه دیوان شوای شان دوپـی

 شد ، سیل دامنگیرچشمم ای خونره هطق

 نخون مک رن پ، دامپرخون ما را  ۀددی

 را اکپ "غان ستاناف"، اـزمـین آری سـر

 مکن میمون نا و خوار و بی وقار بی ثبات و

 شان بسوز ضمیر ، دریاقبـی اتـف ۀریش

 نوزون مکو نا م، تلخ اغ محبتب ۀومی

 اسیر(د )پریشانی میهن، سخت می نال از

 دلخون مکن ،کف انُده مده ینش دراز بیش

 

 

 ، بن المان م94دسمبراسیر( ) نسیم م. 
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