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بدست نشر سپرده « حضرت سید اسمعیل بلخی» بزرگ روحانی اگست، شعری را از ۳عزیزالقدرم ولی احمد نوری به تاریخ 

 جوانی انداخت که در شور مرا به یاد دوران پر هیجان استنباط می شد و وطن دوستی و مصرع آن شوری از هر بود که از

 بودیم. بی عدالتی ها و سانسور رسانه ها قید حرکتی برای آزادی از جوی شوری وو  جست
 

تکایای چنداول، صحبت  یکی از معه درجهای  دانشمند معظم، روز و سی شمسی این پیشوا ۀاوایل ده بیست و ۀده اواخر در

بلیغ ت استبداد، تشویق و ظلم و برابر مبارزه در همدلی و همبستگی و نسل جوان را به وحدت و مردم کابل، مخصوصا   وکرد می

 خود ساخته بود.  پیرو صوص جوانان را عالقمند وو، بخ و. پشتون، تاجک، اوزبک و. مردم اعم از د. تعداد کثیری ازنمو می

بال انقطاع از  جمعه و روز سوق چنداول هر چار آغا در تکیه خانه میراکبر سال، در دوستان همسن و با جمعی از من نیز

د طوالنی بهره من دقایق و نزدیک فیض صحبت شان میسر تا روزی از می شدیم،  رفتن های شان برخوردار صحبت ها و منبر

 عالمانه شان شدیم.  گفتار و دیدار

ای ه سال و ندمردم به جناب شان ادامه داشت تا به اتهام کودتا، گوشه نشین محبس دهمزنگ شد عالقمندی بیشتر این جریان و

 زا ه، بلکه خرابترن با روحیه همان دوران که اوضاع کنونی بهتر منتشره را،  اینک شعر  .ندن محبس گذشتاندآ طوالنی را در

 تان می گذرانم:      نظر از ن است، تخمیس وآ
 

 ن شام است اینجاــــروز تاریکتر از دام سرزمینی که به لب، خنده حرام است اینجا   

 به پرسش که چه نام است اینجا حاجتی نیست تمام است اینجا رـزه شود شهد اگر یافت

 ر مقام است اینجاـل را مسند و بر فقـجه

 و خشوع وۀ شیخ به محراب، خضوع استـجل همه کس اهل سجود است و رکوع گر، بظاهر

 ر ممنوعـعلم و فضل و هنر و سعی و تفک و یاری و رفاه در مجموع عشق و همدردی

 رام است اینجاـآنچه در شرع حالل است ح
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 2از 2

 وش آفت نیستـز دستخـمزرع جامعه ج جز از رنج و غم و محنت نیستحاصل ما ب

 قافله جز حیرت نیستفکر مجموع درین  دلی و وحدت نیستــم همــپیشوایان به غ

 زانکه اندر کف یک فرد زمام است اینجا

 ی کوریمـــه، گاهـلـن راحـم دریـیـگاه لنگ ون موریمـه، روان چـتـۀ رفـلـافـز پی ق

 دوریمبیعت ـان طـتـۀ بسـنـر از صحــمگ ایات جهان محصوریم ـنـات و جـدر کثاف

 خام است اینجا کشور وپخته شد میوۀ هر 

 رون از محک نفرت و اکراه بریمـسر ب اه بریمــــت آگـیـه جمعـان راه بــا چســم

 ه سرمنزل مقصود چسان راه بریمـا بـم اه بریمـــه دل مـی بـاکـره خـن کـراه ازی

 دزد امام است اینجا زن رهبر و خسـراه

 م چراـــــیـوج نهانـن مـاده دریـتـآب ایس م چراــیـزانـل زرد و خــاران امــدر به

 م چراـیـام روانـاکـه نـدرســن مـا ازیــم م، چرانـیـداــم یچـد که ما هـنـه گویـمـه

 است اینجا کام در جستن کامجویان همه

 هاـــــنـا تـۀ مــلـافـق و قـفـتـران مــدیگ  م، همه بی سروپاـزیـجـروان ره عــره

 می آزادی و وحدت نرسد از چه به ما  د کوس جدایی و نفاق از هرجاــدممی 

 جام است اینجا مستبد شیخ صفت دشمن

 دارد باورـویش نـل خـمـع رـهیچکس ب  زیب و زیور شده تقلب بسکه در ملک،

 د، قلم منشی و فُرم افسرــــــش زاهـری  ه روی منبرـوه بــر کند جلـظ شهــواع

 است اینجا همه دام لقۀ حزب جوانانح

 رو ساخته جمعیت ماـــات فـرافـه خـب  ه سرشت دنیاـن بـچشم بگشا و نظر ک

 وش و آزاد بهر جا، اماـبردگان سرخ  واـهمه بی برگ و ن پا به زنجیراسارت

 یک شخص غالم است اینجا ملتی در کف

 ارتقای وطن امروز حرام است، حرام  بی خردان است زمام تا به سرپنجۀ این

 به فلک سبقت دانش به دوامدیگران را   نم ختم کالمـبه تلخی که ک سخنی هست

 عقب هم به دوام است اینجا رفتن ما به

 کس ز بیداد و ستم قد نتوان کردن راست  غفلت ما سبب خودسری دولت هاست

 نکبت و ادبار ز سستی پیداست« بلخیا»  ر بهر گوشۀ کشور باالستـقـشیون از ف

 این همه بیداد قیام است اینجا ارۀـچ

 

 ، فرانکفورتم1۶اگست ۴ «اسیر» نسیم م.


