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 Political سياسی
  

 ملک الشعراء        

  "اسير"استاد محمد نسيم 

  ٢٠١٣ م اکتوبرنھ      
  

        

     

 فاجعۀ قرن
داغديدگان افغانستان، در داخل و خارج، با انتشار لست خونين از دوران رژيم سفّاک و آدمکش 

تازه خلق و پرچم و يافتن اسمای گمشدگان خود دران لست سياه، زخمھای التيام ناپذير خود را 

يافتند و با ريختن اشکھای خونين و فرستادن لعنت و نفرين به آن نوکران شرفباختۀ اجنبی، 

چنانچه در شھر فرانکفورت المان نيز به روز . محافل فاتحه خوانی و ختم قرآن برگزار نمودند

اکتوبر، محفلی  به ھمين مناسبت در مسجد انصار، ترتيب شده و بمن وظيفه سپردند  ۶يکشنبه 

تا با سھمگيری درين سوگ عمومی، قطره اشکی به يادبود آن واقعۀ اسفبار بزبان شعر به ارواح 

  :اينک آن سوگنامه را با شما عزيزان يکجا از نظر ميگذرانيم. پاک شھداء نثار کنم

  

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

ريخت خــــون  ز ديدۀ  مردم در انتظار       دامان صبر منتظـــــــــران،  پاره پاره شدمي  

 ھــــر مادری که داغ پسر داشت بر جگـر       آن داغ تازه گشت و مصيــــبت دوباره شد

 ياد آنکه  با  اشارۀ بيگانگــــــــان به ملک       جمع پيادگــــــــان  به  زعامت  سواره شد

 دست ســـــيه  کشيد  ســــر از آستين جھل       خونھـــــای  خلق ريخته  با يک اشاره شد

 برھــــــم زدند نظـــــــم  و امور اداره  را       بــــا قـتل عـــام، در پی نظـــــــم اداره شد
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ِد داره شدخـوردند و سوختند  و شکستند  و  ريختند       در رأس ھــــر اداره، دو سه دز  

 آزاده ملک ما، به پشيزی فــــــــــــروختند       ھــر کار و ھـــر اداره به دشمن اجاره شد

 تنـــــھا  نه  يک قبيله مصيبت کشيده است       قـومی اگـــر به شھر،  دگر  در مغاره شد

نج  و کناره شددر قـــندز و تخــــار و بدخشان  و فارياب       در کابل  و ھـرات  و به ک  

 در قـندھــار و زابل  و لغمان  و جوزجان       در  پکتــــــيا،  مزار،  ھمه  پرخساره شد

 پشتون و تاجـک  و پشه ئی و بلــــوچ نيز       با اوزبک  و به تُرَکَمن  و با ھــــزاره شد

"اسير"خون ميچکد ز ديدۀ ھر مرد و زن   

آشکـاره شدزان دم که نام  گمشدگــــــــان   

 

 

 

)م٢٠١٣اکتوبر ۵ــ فرانکفورت، » اسير« نسيم . م(  

 

  
 

  


