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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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 Political  سیاسی

 

 ملک الشعراء               

 «اسیر» نسیممد ـحماستاد        
 6112آگست  11ــ فرانکفورت        

 پورتال: تنظیم و ویرایش           

 
 
    

 "اسمعیل بلخی دسیّ "مه عّل 
حضرت سید »روحانی انقالبی  گست، شعری را ازآ 1به تاریخ  "ولی احمد نوری"عزیزالقدرم 

هیجان  دوستی ووطن از ،ع آن شوریامصر هر که از ،ه بوددست نشر سپرده ب «عیل بلخیااسم

جوی شوری و  جست که در ،جوانی انداخت دوران پرشورمرا به یاد  انقالبی استنباط می شد و

 .بودیمتعدی  قید ظلم و برای آزادی ازحرکتی  و

یکی  در همعروزهای جدانشمند معظم،  و ن پیشواای سی شمسی اوایل دهۀ و بیست دهۀ اواخر در

 همبستگی و را به وحدت ونسل جوان  مخصوصا  کابل،  مردم صحبت و ،چنداولی تکایا از

 مردم اعم از ازتعداد کثیری . کرد میتبلیغ  تشویق و ،استبداد ظلم و برابر مبارزه در همدلی و

 من نیز. خود ساخته بود پیرو مند وه خصوص جوانان را عالقه ، ب... پشتون، تاجک، اوزبک و

 روز سوق چنداول هر چار در "آغا اکبر میر" تکیه خانۀ در ،سال تان همسن ودوس جمعی ازبا 

نزدیک  تا روزی از ،می شدیم برخوردارهای شان  رفتن و منبرها  صحبت انقطاع ازبال جمعه و

این جریان . شان شدیم عالمانۀ گفتار و دقایق طوالنی بهره مند دیدار و سرفیض صحبت شان می

گوشه نشین محبس  ،م کودتامردم به جناب شان ادامه داشت تا به اتها شترمندی بیه عالق و

همان  ، با روحیۀرا منتشر ینک شعرا .ندوالنی را دران محبس گذشتاسالهای ط وشد دهمزنگ 

تان  رــــنظ از وده نمو تخمیسازان است،  رابترـــکه خــبل ،نه که اوضاع کنونی بهتر ،راندو

 :گذرانم می

      

 دامن شام است اینجا از اریکترـــــــــت روز      سرزمینی که به لب، خنده حرام است اینجا
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 اینجاکه چه نام است  ،پرسشبه حاجتی نیست       تمام است اینجا زهر ،یافت شود رـــشهد اگ

مقام است اینجا رــــــفق بر و ندجهل را مس  

 خشوع و استشیخ به محراب، خضوع  جلوۀ      رکوع واست  دسجو همه کس اهل به ظاهر گر

 ممنوع ،تفکر سعی و و هنر فضل و علم و      مجموع دررفاه  یاری و وهمدردی  عشق و

 حرام است اینجا ،شرع حالل است در آنچه

 دستخوش آفت نیست جز ،امعهـــــمزرع ج      نیستمحنت  غم و رنج و از ما به جز صلحا

 حیرت نیست جز هین قافلدرمجموع  رـــفک      وحدت نیست م همدلی وـــــــپیشوایان به غ

 زمام است اینجا ،ردـکف یک ف درزانکه ان

 اهی کوریمــــــگ اه لنگیم درین راحله،ـــــگ      ون موریمـــروان چ رفته، افلۀــــــــپی ق از

 دوریم ،بستان طبیعت صحنۀ از رـــــــــمگ      محصوریم ،هانـــات جـــجنای کثافات و در

 ام است اینجاــخ و کشور هر پخته شد میوۀ

 راه بریمـــاک رت وـــنفمحک  برون از سر        اه بریمــــــــــیت آگــراه به جمع سانه ما چ

 سان راه بریمه ــــسرمنزل مقصود چه ما ب       اکی به دل ماه بریمــــــــخ رۀــــراه ازین ک

 امام است اینجا ،خس دزد و زن رهبرــراه

 ؟چرا ،انیمــــوج نهــــــــآب ایستاده درین م      ؟چرا ،زانیمـــــخ و زرد ،اران املـــبه در

 ؟چرا ،روانیم امــــــدرسه ناکــــــما ازین م      ؟چرا ،مدانیمــــما هیچ که ،ندویــــــــهمه گ

 اکام است اینججستن  در ،ویان همهــــکامج

 ما تنها افلۀــــــــــــق و متفق انرــــــــــدیگ      اپ و همه بی سر ،زیمــروان ره عجــــــره

 چه به ما دت نرسد ازـــــــوح می آزادی و      رجاـــه نفاق از و یوس جدائـــــمی دمد ک

 دشمن جام است اینجا ،خ صفتــــمستبد شی

 ویش ندارد باورـــــــعمل خ کس بر چــــهی      زیور ک، تقلب شده زیب وــمل که در ،بس

 م افسرورــــــف   قلم منشی و د،ــــــزاه ریش      روی منبره لوه بــــــکند ج رـــــــواعظ شه

 وانان همه دام است اینجاـــزب جــــح حلقۀ

 ساخته جمعیت ما رافات فروـــــــــــــــبه خ      ن به سرشت دنیاــــک رــــــنظ و چشم بگشا

 جا، اما رـــهه آزاد ب و سرخوش انـــبردگ      نوا رگ وـــــبی ب همه اسارت پا به زنجیر

 الم است اینجاــشخص غ کف یک ملتی در

 رام است، حرامـــــــح امروز وطن ارتقای      زمام ،ردان استــــاین بی خ سرپنجۀ تا به

 ران را به فلک سبقت دانش به دوامــــــدیگ      المـکه کنم ختم ک ،یـــــسخنی هست به تلخ

 عقب هم به دوام است اینجا ا بهـــــــرفتن م
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 د نتوان کردن راستـــــستم ق کس زبیداد و      ودسری دولتهاستـــــــفلت ما سبب خـــــغ

 سستی پیداست ز دبارا   بت وـــــنک «بلخیا»      باالست کشور گوشۀ رــــهه ب فقر شیون از

 قیام است اینجا ،همه بیداد این ارۀـــــــــــچ

 

 

 (فرانکفورت ع، 6112گست آ ۴ــ  «یراس» نسیم .م)

 


