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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Political سیاسی
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"مد نسیم ـاستاد مح
   پورتال :تنظیم و ویرایش   

 

 خلق د  سرو

 شود که اولین بار نشر می ،سروده ای

کج بگذارد، بیباکانه بتازیم، در  یداد، بر هر کسی که پا ا اجازه میکه شور جوانی به م ،در دورانی

حتی گماشتگان اطالعاتی دولت در . دستگاه دولت محدودیت و مراقبتهای شدید نشراتی وجود داشت

کردند و به مراجع امنیتی یا ضبط  لباس دوست و رفیق، گفتارها، کردارها و نوشته ها را کنترول می

تاختند،  نوشتند و بر همه کس می هراس می که بی ،اما بودند کسانی. دادند احواالت وقت راپور می

که جزء کوچکی ازان شوریدگان بودم،  ،من هم. و صدراعظم یعنی شاه ،حتی بر بلندترین مقام دولت

. سرودم گفتم و می مطالب انتقادی می ،گرفته کابل شریف، بعضاً سر را در کفبه اصطالح عامیانۀ 

 :گذرد سرودۀ انتقادی ذیل بر بلندترین مقام دولت است، که از نظر می ،ازان نمونه ای

     

 ای استوار،  پایــــــــۀ تو بر وجود خلق      محدود، شان و شوکت تو بر حدود خلق

 این تودۀ ستمزده  بنیانگـــــــــذار توست      بنیاد  خود خـــراب مکن بی وجود خلق

 مائیم و توستی،  چـــــو  نباشیم،  نیستی      بود و نبود توست، به بـــود و نبود خلق

 سر کشیده، نیفتد به دامنت      خود را نگـــــــاه دار، همانا ز دود خلق«  شعــله»تا 

 تو سود خلق یانکه نیست هیچ ز کشد زیان      زانسان ر میسود تو نیست، خلق اگــ

 بر فلک  شده امروز دود خلق که ،از خلق بیخبر      بنگر وشمت ح وای مست جاه 

 با عــــدل و داد دست  برآور،  ز آستین      تا که  نثار راه  تو گـــــردد، درود خلق

 که بر سر تو روز بازپرس      از هر طرف چو سیل بریزد شهود خلق ،نمک کاری

 شهرهــــا  بروز  نماید، صعود خلقدر سینه ها چـو تخــم کدورت کند نزول      در 

 یک روز دادخـــــــواه  ز جائی کند قیام      بر گوشهای  قـــــــوم رساند سرود خلق

 سجود خلق وشکست  و غافل مشو ز عجززنده سر کشد      وشعله های فــر چون برق  
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 رکود خلق از بترس، خروشپرموجی ست آخــــــــــــر به انقالب زمان سرکند بلند      

 با مژدۀ رهـــــائی  و با قــــــول دوستی      کم کن ز رنج مردم و بس کن قیود خلق

 گـــــــرچه  زیان پذیر بود زندگـــــانیت

 به امید سود خلق« اسیر»زحمت بکش 

 

 

 (ش، کابل عزیز 1431ثور  22ــ « اسیر»نسیم . م)

 


