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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

 همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم
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 Literary-Cultural ــ فرهنگیادبی 

    

 الحاج خلیل هللا ناظم باختری       
 همبورگ ــ جـــرمنی             

 

 

 

 

 

 محشر شور  
  ،"اسیر"محترم محمد نسیم  ،ءفخرالُشعراملک الشعراء و  این پارچه شعر را من و

 ؛اتفاق هم سروده ایمه از طریِق مکاتبه ب بدوِن صحبت حضوری

 :میباشد "اسیر"از آقای  هاابیات بین ناخنک 

 
 

 جــــانـم بــر آمد  ۀشیر  آمد       خــــدایـــــا  ــبرم ســـــرصـ ـردم وصبوری کــ

 آمد لشکر و هســــپا ـه ســـاالر ونـی روِز محمود       نــــ ـمود آمـــد ونـــــه مح

 شـــهیِد اکبر آمد ــه غــــــازی ونــه دادا       نـــــ بـــابـــا و ه نــ  ـیکه ونــــه نــ

 {ک فـــرزنِد واال گوهر آمدـه یـــغــــــازی       نـــ  للاِ   امــــــان  مـــانـندِ ه  ب}

 {ت بــد شد بدتر آمداو رفــا نـــه ظــاهـــرشـــاه را پیـدا کــند کس       کـــه تـــ}

 بر جایش خـر آمد و  ماند ـا سمــــنِد تیـز رفتار       کـه از پچـــه شـــــد اســـِپ 

 {کــــافر آمد دـشـ زبــون   د        مسلمانیحد ســـــر کشــیدنــکــــمونستاِن ملــ}

 {آمد نــی مادر دره فـــخری از پــرا       نــ ـگاِن ملــــِک مــاقـــباحــــت پیشــ}

 {ـا بیـگانــه از میهن بر آمدـه تـــحرمان       کـــ صد افسوس و ولـی هیهات و}

 {ه شـــور محشر آمدر مــردم چــسر زد       ســ چه ـاصالح فـــرزنـــداِن نــ ز}

 {ر آمدشد بــد بـــد ته نـمندی       کـــه روزم بـچه خوش می گفت روزی درد }
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 آمد ـشوربـــــال در کــ و ودیــــ آســــمان آمــــد بــه فـریــاد       دد و زمیــــن و

 بر آمددمــت ای رهــفیـــــِض مقـــ شــــرارت       ز قـــــــتل و فتـــنه و فـساد و

 ر مجـمر آمدا دـاِن مـــگرفته       ســـــــپنِد جــــپـا آتش   ا بـــهســـر تـــ  وطـــن

 ر شــر آمددر آخــ یر واِل مـردم       بــــه اول خـــحـــبر   رحمی کــــند  خــــدا

 {آذر آمد   ـلیلخــ   گِآهنـــ  چــــــوم       ـبــــه گـــوِش مـــن اســیر آواِز ناظ}

 از قســمت شکایت ـمــنـــاظـنــــــدارد 

 آمد ورـم داــه حکـد بـــبـ ک وکــه نیــ


