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 Political سياسی
  

 ملک الشعراء        

  "اسير"استاد محمد نسيم 

  ٢٠١٣ اکتوبردوم       
  

 
        

  لست گمشدگان   

، پرچم انسانی خلق و غير مامداریدوران ز انسان که در ھزار اسمای پنج انتشار تکاندھندۀ

اين پنج . اندام راست ميسازد ، مو بردولت رسيدگان وطنفروش گرديده اندقربانی ھوا وھوس نوب

يا  ، سرمايه ھای معنوی مملکت وغالباً استادان، دانشمندان، محص8ن، کارمندانانسان،  ھزار

، به بازوھای توانای شان وده اند که چشم اميد ھمهان آورو فرزندان جوان خانواده ھائی بپدران ن

کنترول  ، بنام ت8شی ونيمه شبھا شاھد فجايع دستگاه حاکم و جريان روز ما خود در. دوخته بود

 شنيديم که تعدادی ازھمسايگی خود مي در ديديم ومي يا خاد بوديم و گماشتگان اگسا و ، ازمنازل

ء، با خود اعضا ديگر نالۀ ضجه و فغان و و فرياد برابر را در خانواده ھا پير ای جوان واعض

 اقوام شريف در ھيچ قومی از ھيچ خانواده در .نھا بدست نمی آمدآ سراغی از ديگر وبردند مي

دل  بر، ازان گرگان وحشیداغی  شود که گمشده ای ازان دوران وافغانستان سراغ نمي سراسر

مۀ پرچم که متأسفانه به ادا خلق ومنحوس  حکمرانیجمعی حاصل مشاھدۀ گورھای . نداشته باشد

به  را سر شھريان بی گناه کابل عزيز تعداد کثيری از ھای تنظيمی نيز آن فجايع يخن دريده

شعری دارم که چند سال . باشدجوامع بين المللی مي ما و توجه خود خور در ،نيست گردانيده اند

ھای  هديد، به داغـتزئيد ابياتی چند و نظراينک با تجديد  ھمين مناسبت سروده شده است وه ب پيش

  :شوداين فاجعه پيشکش مي

  

  نمايان يافتم  سوز  ،اش  هــای خـفـتــه ھــمغـن در      ــريان يافتمگــــــ  سينه را در رده افسـ دل امشب 

  پريشان يافتم  اکنون  ،عشق سرشارش نبود زـجــ      کارش نبود ھره ، کاری به آزارش نبودآن دل کــ
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  ـراوان يافتمفـــــ  درد ،زرد او  روی و  گرن در      سرد او ـرم وـــــــــآه گـ درد او، از مش ازديرسپ

  دوران يافتم ـورجــ ، کـــــزــنوطــ شھيدان   درد      کھن عظيم است و درد  ،حنمِ  ه اين درد وگفتا کـ

  پويان يافتم و ويان ــ، جشرف و  امن ه تروخـبفــــ      غ8می بسته صف ربھ ف، رخـ  و جمعيت پست 

  ويران يافتم يکباره   جنت نشان ـــۀــان خطــــکـــ      با اشک روان ت ـ، ميگفکنان ميسوخت دل زاری

  ويران يافتم خاموش و ، ودـداغ بــ  گـــل سينۀ در      چراغ باغ بود و  ، چشمراغ بود ه باغ وآنجــــا ک

  لستان يافتمـی آن گــ، نبوستان  یـن ی دوستان، ــن      سراغ دوستان  مــــــــترفـ  ،انای روشـنتروس در

  دبستان يافتم  آن نی   ،طـــــــرب ی آن شبستان نـ      ادب و عالم عجز با  ، طلب در وس رھـبه  م ترفـ

  شھيدان يافتم ، گوربگشودم نگاه  هجـــا کــ ھـــــر      انديشه راه ، پيمودم ازآه و سوز و به شور وسرھ

  جوانان يافتم و پير رِ ســ  و ا پ ، ـاکشته ھـــــــ در      کشته ھا صد پشته ھا ، ازکشته ھا وس ه ھربينی ب

  نی آن يافتم نی اين و  ،روان رسوــھ ون آب برچ      عارفان و  عاشقان ، دروی سالکانج جست و در

  زندان يافتم و ، زنجيرانــــبردگـــــنقش قــــــدوم       انــــھمسايگ ۀتنف  از  ،ـانـــــــــآزادگــــ  ۀbن در

  شان يافتم و ا شوکت ب  ،منزلت و ام ــــــقم دارد       جھت رــھ ذليل از و پست  ، صفترـوکجمعيت ن

  به جوbن يافتم سو ھر ، ود راــم آلــرام پشــــــاج      سود را زيان و زم ـــــــــــــــ، جدود رام انتزم سب

  ضميربد وند ا خصلتبد "اسير" کشور ه درـآنانک

  شيطان يافتمدست مھ  ــر،ـــحقي و منفور و  پستند

  

  

  )م١٩٩٧می  ٢٩ــ بن المان،  »اسير« نسيم  .م(

 

  


