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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"استاد محمد نسیم 

   
 

       

     

 فاجعۀ قرن

خونین از دوران رژیم سفّاک و آدمکش  داغدیدگان افغانستان، در داخل و خارج، با انتشار لست

خلق و پرچم و یافتن اسمای گمشدگان خود دران لست سیاه، زخمهای التیام ناپذیر خود را تازه 

یافتند و با ریختن اشکهای خونین و فرستادن لعنت و نفرین به آن نوکران شرفباختۀ اجنبی، 

شهر فرانکفورت المان نیز به روز  چنانچه در. محافل فاتحه خوانی و ختم قرآن برگزار نمودند

اکتوبر، محفلی  به همین مناسبت در مسجد انصار، ترتیب شده و بمن وظیفه سپردند  6یکشنبه 

تا با سهمگیری درین سوگ عمومی، قطره اشکی به یادبود آن واقعۀ اسفبار بزبان شعر به ارواح 

 :ا از نظر میگذرانیماینک آن سوگنامه را با شما عزیزان یکج. پاک شهداء نثار کنم

 

 دردا کــــــه نام گمشدگــــــــان آشکاره شد       آتش،  درون  سیـــــــــــنۀ ما پرشراره شد

 میریخت خــــون  ز دیدۀ  مردم در انتظار       دامان صبر منتظـــــــــران،  پاره پاره شد

 هــــر مادری که داغ پسر داشت بر جگـر       آن داغ تازه گشت و مصیــــبت دوباره شد

 یاد آنکه  با  اشارۀ بیگانگــــــــان به ملک       جمع پیادگــــــــان  به  زعامت  سواره شد

 دست ســـــیه  کشید  ســــر از آستین جهل       خونهـــــای  خلق ریخته  با یک اشاره شد

 برهــــــم زدند نظـــــــم  و امور اداره  را       بــــا قـتل عـــام، در پی نظـــــــم اداره شد
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 خـوردند و سوختند  و شکستند  و  ریختند       در رأس هــــر اداره، دو سه دزِد داره شد

دشمن اجاره شد آزاده ملک ما، به پشیزی فــــــــــــروختند       هــر کار و هـــر اداره به  

 تنـــــها  نه  یک قبیله مصیبت کشیده است       قـومی اگـــر به شهر،  دگر  در مغاره شد

 در قـــندز و تخــــار و بدخشان  و فاریاب       در کابل  و هـرات  و به کنج  و کناره شد

همه  پرخساره شددر قـندهــار و زابل  و لغمان  و جوزجان       در  پکتــــــیا،  مزار،    

 پشتون و تاجـک  و پشه ئی و بلــــوچ نیز       با اوزبک  و به تُرَکَمن  و با هــــزاره شد

"اسیر"خون میچکد ز دیدۀ هر مرد و زن   

 زان دم که نام  گمشدگــــــــان آشکـاره شد
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