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 21/03/2017                م. نسیم اسیر

 افغان ها در غربت یشعراملک ال
 

 سوم حوت کابل امیمناسبت ق به
 

 افتمیز مجمر چون سپند، از جان نثاران  یدود       ر چون و چند، "هللا اکبر" شد بلندـکه از ه آنجا
 

 نانینش نیلرزه بر اندام کرمل انیکه هللا و اکبر گو یروز جانبازان ام،یحق بر باطل، روز ق زیحوت، روز رستاخ سوم

لح، مسدندان صف دشمن تا بدر مانیقوت ااما با ،یو با دستان خالارگ کابل شان افگنده  ۀسپردجهانخوار ماسکو و نوکران سر

 :کنمیم میتقد یروز حماسه ساز شعرآن ادیب نکینمودند، ا یمل سیرا قربان نوامخود نیریش یسپر ساخته، جان ها نهیس

 !  شهدا ادی
 

 افـتمیخـفـته اش سـوز فـراوان  ینغمه هـا در    افـتـمی ـانیگـر ـنهیدل افسرده را در سـ امشب

 مافـتی شانیسرشارش نبود اکنون پر جزعشق    بهرکارش نبود یدل که آزارش نبود، کار آن

 مافـتی ـانیزرد او، رنج نما یرنگ و رو در    از آه درد آورد اواز درد او،  ـدمـــشیپــرسـ

 مافـتـیب لـــرزان ـوطـن، با قل ـدانیشـهـ درد    است و کهن میدرد و محن، درد عظ نیکه ا گفتا

 مافـتی رانـیاره وـب کیجنت نشان،  ۀخط کان    اشک روانبا  گفتی، مچون شمع نهان سوختیم

 مـافـتی جانیوش و بـخام ،بودگل داغ  ۀنیس در    ودـباغ ب که باغ و راغ بود، چشم و چراغ آنجا

 متـافیه بوستان، نـه آن گلستان ـدوستان، ن هن    راغ دوستانم ســـروشنان، رفـت یروستا در

 مـافـتیآن شبستان طــرب، نـه آن دبستان  هـن    ادبز و ـدر طلب، با عالم عج بهر سو رفته

 افـتـمی دانیجا که بگشودم نگاه، گور شه هر    راه شهیانداز  مودمیبه شور و سوز وآه، پ هرسو

 افتمیز مجمر چون سپند، از جان نثاران  یدود    شد بلندهر چون و چند، "هللا اکبر" که از آنجا

 افتمیو نه آن  نینه اآب در هر سو روان،  چون    عارفانو  سالکان، در عاشقان یجست و جو در

 تـمافیدان ــو زن ـریقـدوم بردگان، زنج نقش    انـگـــیهمسا ۀآزادگان، از فـتـنــ ۀالنـــ در

 افـتمیپشم آلـود را، هر سو به جوالن  اجرام    ـود راو س ـانیستـم انــدود را، رزم ز بـزم

 ریدلـنـد و سختگـ نیسنگ «ریاس»در کشور  آنانکه

 افتمی مانیهم سست پ ر،یخود سر اند و بد ضم هم
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