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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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 Political سياسی

  
          ملک الشعراء

  "اسير"استاد محمد نسيم 
        

 
  

   بزرگمرد مبارز وطندر رثایِ 
   فقيدالرحمان محمودیداکتر عبد

   در شھر مزار شريف سروده شده است، ش١٣۴٠اين مسّدس را که در ميزان 

 :بعد از گذشت پنجاه و يک سال بدست نشر ميسپارم

   بر جھان بريز مــ  ای کھکشان شرارۀ غـــــ ای آسمان فـــــرو شو و ای کھکشان بريز   

    وی در تو ھرچه ھست عيان و نھان، بريز ای آفتاب شعــــــــــله شو و ز آسمان بريز   

   واژگــونه،  برو واژگونه ترای چــــــرخ

 باری زبر به زير کـــــــن، و زير بر زبر

  ن و برقی فرو ببارـــــ ک رشی   ای رعـد غــ دل برآر  و آتش ز  رزشی کن وه  لای کــــ

  ه جھان ساز آشکارـــــــــان وحشتی بوفــ   ط ـــــــــق  تار روزگار  از افـــ ، تيرهر ای اب

  رد شھيد رِه وطـنــــــــــــمـــ مرگ رادرب

  ـوابيده در کـفنـمبارز خـ آن » محمودی«

  تر شــو ازين تيره بخت ماناھـــ   ای شب سي ــو شب تار بی کسان  ـای روز تيره شو چـ

  ه کن به بُِن کاخ خائنانــــــــــانرزه خــ   ای ل ـنان  معـ با دل ما باش ھ هنـالای شــــور و 

   صبر و دم سکون رصتـ ف روز نيستکام

  از ديده خون بريز که روز است روز خون
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  ـــۀ حفظ آبروــــــــــــــــرکـ معــاز   آن يکه ت  اميد و آرزو  ارۀآن  ست»  ــــــــمودیمح«

  استه ھمچو کوــــــــه پا خ بردانه و دلير،   م ــــــــــــــرد روبرو   ا کبا خائنين  مبارزه ھ

  ه اين زبدۀ امم حيف، کــزارـــــــــــا ھــام

  دمعرو ــــــــ، رھـــ وجـــــود بشدردفـتاز 

  آن نشسته بخون از برای خلق »محمودی    « آن شــھــيد ره اعـتالی خلق » مودیــمح«

   مؤسس شور و ندای خلق آن »مودیـمح    «  خلق ندان برایوشۀ زـــــــگـه اقبت بشد ع

  نينارز و آن مشـت آھ ُمبـرـــــــــبـآن  رھ

  رد به ھمراه خائنينــبس پــنـجـــه نـــرم ک

  اد داد و بنايش به آب کردــــــــــاکش به ب   خ ـراب کرد  ــاين خطه را که دست خيانت خ

  و شتاب کرد يد بــه آرزو نرســر ــــــ  آخــــ بخون دل خود خضاب کرد   محــمودی اش 

   ديده رفتای گـرفت و زـدر تيره خاک ج

  ده رفتــــــت ياران کشيز چنگ الف دامن 

  دزد و رئيس و دبير دزد ه دزد و شـيخ شــ    دروست وکيل و وزير دزد    کـــه انــُملکی

   دزد"ا به پيرمگی تـــوان ھـج"،    تا بنگری ير دزد   و سف ينعِ و مُ  ه جمله دزد ــابينـــکـ

  زنانــــــــه کف خيل رھدارد زمام ملک ب

   سپرد جان،مـ ای دريغ ازين غ"محمودی"

  واب غفلت و آرامش و سکونــــ خ د چـنا   تـ آزمون   ای شکسته بـــــه بيداد و ! ای قـــوم

      يک شب، شب مبارزه، يک روز روز خون ن برون ــــــــۀ ضعف ک مرحلا زيکبار،  پ

  ـــد ز دامنتــــــــ، زدايــــ سياهۀاين لـــــک

  و تا چند مسکنت ذلت کــــــــی چـنين متا 

  ان انقالبــــ ج بـر و ای رھـمـا و    ای رھـن ــو ايمان انقالب  ه تـــ ب ای  ،ای روح پاک

  رمان انقالبـ و ف  خط رست ز آســـــمان   بف ــــــرمان انقالب  و ح ا غم رفتی اگـرچه  ب

  گيرم ز قاتالن تـــو، تــــا خــــون بھای تو

  م به پای توـــــخ  شود  رغرور،سرھای پ

  ز از جھانــام تــــو نــــرود ھرگ  و ن   رفتی اودان  ــ، ج تاريخای نـــام تــــو بــه صفحۀ

  جنبش موزون و راستان د ـــــــــا کـنن   برپـــ ، جمع دوستان   توآســـــوده بـــاش کــز پی

  ندتان روــــــــک  مبارزه ات دوسـر مسلب
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   چنان روند ،آنان که نقش پــــای تـــو بيند

  تیـــــــــو آدمـيسکــــ و نیآدمر ز ــــرتــــ   ب ای آنکـــــــه نيکخـــوی و نکــونام زيستی  

  ه نيستیــرچــــــ، گ    ھستی به سينه ھای ھمه ستی ه کيــــــا کو يـ ه چيستی   کگويمتمي

  داخُ  را تو ناام ۀ ـــــــکــستی شــای کشـــت

  و رھنما ما را تفـتـۀ خـــاروان ـــــــوی کـ

  بان دميده شدـــــــــر به جـــان محـ   روح دگـ ـارديده شد  ــــــــا ک مدۀ ديـده ، ديی زرفـــت

  ه بساط تو چيده شدـــــ، ارچزعـم دشمنر    ب دکشيده شد  ق ، قـــامــت خـــمـيـدگـان ســـتم

  ه دوستان خودقـلوب ھـمـده در ـــــای زنــ

  ، آشيان خودکــف نـداده ای بـــه خــــدااز 

  وش جوانان صدای توــگـ به      دارد طـنـيـن  به دلھاست جای تو   ازآنکه  ،تـو زنـده ای

  ای توبـــرآورنـد،  ھــمه  مدعـر ــــــــــــ  آخ ـرو شده يکسر به پای تو   ــــه فــسرھــا ھم

  ، نه به وهللا نمرده ایيـــنــد مرده ایگــــو

  اويد زنده ایـــــ و ج،وجــــاويد زنده ای ت

  

  

  ) ــ فرانکفورت»اسير«نسيم . م(

  

 با يادداشت ذيل به تاريخ  ، جناب اسير صاحب،اين منظومۀ غّرای استاد سخن و ملک الشعراء
  :نشر گرديده بودپورتال  ع  در ٢٠١٢ می ٢٠

 
  

  "يادداشت پورتال

افتخار دارد که منظومۀ استاد سخن و فخرالشعراء، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
را که در سوگ ابرمرد مبارز افغانستان، داکتر محمودی فقيد سروده " اسير"استاد محمد نسيم 

 .تقديم ميدارد ما به پيشگاه ھموطنان گرامیشده است، بار اول 
  

  !د محمودی بزرگ گرامی باديا

  ع٢٠١٢ می ٢٠
  

 AA-AA ادارۀ پورتال
  


