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 !!!مشعلداران بامیان

که تا قیام قیامت  کودتای هفت ثور، بعد از تاریخی افغانستان ترین واقعۀننگین  تاریکترین و

که  ،بامیان استتاریخی  و خیلی گویا بی زبان اما سهاینخواهد شد، همانا تخریب تندی فراموش

وطن با آن آلوده تاریخ ، دامان پاک طالبان متحجر امارت در، پاکستان تحریکبه چارده سال پیش 

 بافرهنگیان  کثیری از مارچ، تعداد 11 شام، ی بی سیانترنتی بصفحه  درای طبق اطالعیه  .شد

که با سرودن ، من نیز. آوری کردندیاد ازین روز، هاپای بت درراهپیمائی  و روشن کردن مشعل

 نظر ازبا شما یکجا آن سروده را اینک ، نه را تببی  کرده اماین عمل حاهال ،ایمنظومه 

 :گذرانیممی

 

 انیعنی بتان بامی  ان،ــــــزبان بی زب از      داستان بامیان با   مــــــمیده ناله ای سر

 ، خونچکان بامیاناشک میریزم به دامن      سان برهمنه ، اما بنیستم من بت پرست

 آسمان بامیان ون همی بارد زمین وــــخ      غلغله رــبه شه ست میدانی؟ ماتمی برپا

 زبان بامیان  ،انــــــحیف، ببریدند سفاک      جهان ، دربودا ست این تندیس ائیحرف گوی

 مهربان بامیان و ردمان پاکبازـــــــــــــم      ام شدــــــــگشت قتل ع برپا  چنگیز فتنۀ

 ، آشیان بامیاندنآتش کشید در  تـــــسخ      دریغنشد اصال  آنجاچوب  سنگ و جفا بر از

 بامیانبود جان  ا ــــــبته این تن سنگین       بپرسی گویمت من گر دل از وجان  قصۀ

 جالل شنسبان بامیان و رــــــــــشاهد فخ      کوه ایستاده استوار رۀـــــــمیان صخ در
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 داستان بامیان داشتند از  ینـــــنبش رنگ      زمان و عصر دل رد پیچ قرون و خم و در

 شان بامیان و زــع دور قصه ها دارد ز     زبان ، لیک این بی کوه را گرچه زبانی نیست

 تان باستان بامیانداس  افلند ازـــــــــــــغ      چون حباب خالی وبی عبلند  مغزان کهاین سبک 

 امیانآستان ب بامیان در  وارــــــــــج در     ردند حیف ـنام پاک اسالم این جفا ک زیر

 انیرق طالبان بامــــــــف هب  ریختند آتش      رانــــحکم دیگه نادانی ب طالبان جهل و

 ود خزان بامیانــچشم خه دیدم ب ،حسرتا      ناکسان ورـج ز  وادی  بهارستان آن در

 دنیا رسد ر  ـگوش ک در ، آواز«اسیر» تا

 ، با فغان بامیانردان صدائیــــــهمنوا گ

 

 

 

(ع  ۵۱۱1 مارچ 11  ،ن المانب  ــ «اسیر» نسیم .م)  

 


