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 Political  سياسی

  

   »اسير«نسيم حمد ماستاد    

     

  

 

 

  

  سوزنده برقِ 
  

  

  خاطره ھا ی ازاخاطره 
  

  

  ۀانگيز  م کهيبازگو  ی رااخاطره  کند تا حافظه ياری رم ، اميدواسال  ھشتو  پنجاه  حدوداً با گذشت     

  احساس خيلی سيس باأت بدو جنوبی ما متاسفانه از ناپاک  ۀھمساي .رديدـــــحماسی گ شعر يک  سرودن    

  که تا امروز بزرگی   مشکAت اقتصادی  و  سياسی  ساحه ھای در  و  داشته  ما برخورد با  رکينـچ    

  .خلق کرده است ،ادامه دارد    

   اب  و  کردهتجاوز  باَجُور  جنوب افغانستان از جمله در  پاکستانی  طيارات شمسی  32در اواخر سال     

  و  دولت  اعتراض  سبب اين  تجاوز. منطقه  گرديد  ويرانی  و بيگناه   مردم  قتل سبب  بمب  ريختن    

  دلو، گردھمائی و 21ن به روزآ اثر وطن گرديد که در سراسر در عمومی حساساتشدن ا  برافروخته    

  ايرادوھيجان بی پايانی ، با  شور کابل با اھالی شھر از زيادی ۀعد نآ در تی صورت گرفت وتظاھرا    

  ، دوشمشيره شاه مسيربه  وشده   عمومی آغاز پل باغ از تجمع. سھم گرفتند سرودن اشعار بيانه ھا  و    

  وعارفان و دوباره  ازھمان طريق در ، عاشقان ت ، گذر قاضیراباYھوری ، خ ۀميوند ، درواز  ۀجاد    

  .اصغر با ازھم دريدن بيرق خاتمه يافت  برابر سفارت پاکستان در چارراھی ملک     

  تا احساسات خود را با چند در مقابل سينمای پامير از من ھم تقاضاشد گرما گرم شعارھا و بيانيه ھادر    

  شور و که آنرا با گذشت  گرفتن مقابل سينما ارتجاY دو بيتی به خاطرم رارــق با  ا، اتفاقکنم ابراز بيتی    

  :کردم  ھيجان قرائت    
  

  و سوختن شعار من است     شعله ام يک  نفس بکار من است برقم 

  است به سجود چھره ھا  نموده کبود     پيشم انگليس رفته   لی ام يس     

  و احساسات با  چنان نقص و عيب  با  ھمان  اما  ،ع  دوم  از نگاه  وزن  ناقص استاره  مصـــــگرچ   

  دو بيت  آن نمودند تا ءمن تقاضا سازگار افتاد  که  با کف زدن ھای ممتد از کنندگان اشتراک  عواطف   

  ، تعدادی ازجوانان سفارت در برابرھجوم  مردم   رسيدن با  .احساسات بخوانم با پيمائی  را تاپايان راه   

  ديوار کاليفورنيا با بلند شدن بر فعA مقيم جليل جان جميلیھمصنفی گرانقدرم و دوستجمله  از پرشور   

   مظاھره آميز پوليس  مسالمت ۀمداخل و شدن بيرق   پاره با. ھم دريداز ، بيرق را فرود آورده وسفارت   

  که پنجاه و اين ھم شعری .پاکستان با ناپاکی ھا تاکنون ادامه دارد  و دشمنیاما نقاضت  ،نيز پايان يافت   

 : دوستداران وطن ميگردد تقديم ،سروده شده است سال قبل  ھشت   
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

  برقم  و سوختن شعار من است     شعله ام يک نفس بکارمن است

  مزار  قياـودم     بود   ھـتيغ  پُر جوھرم   ولی  به  نيام     در   قع

  پرمشاھ است زير غرب ه  ترم     شرق وم  بُرندـمن  ز  الماس  ھ

  ھای  مظنونمھره  ـــــخونم     صيقل   چر  آبدار   پر  ــــــــــخنج

  ر  دارمــپاره   تا   جگ  ــــۀسوز و پر  اثر  دارم     سين  ساز  پر

  بزمم ت   در  ــو  مرد  با  عزمم     ره   ندادند    مف  آيت   رزم 

  ر از  راز   من  خبر  داردـــگھر  دارد     بح   ــۀجخاک  من  مو   

  اياز  و  شکوهِ   مودم ـمح در  نشيبم    بَود   ھزار   فراز     بخت   

  ام  به خدا  ه  بAيی  که  بودهـام   به  خدا     چ  دست خود آزموده

  موج  طوفانم ليک    ل    پر   شرار    دورانم     قطره ام ،ــمشع

  قافله امه تاز   درای   ـــــــــرای   قافله ام     يکـــــماجبانگ   پر

  ھا  نموده  کبودلی ام  چھره ياست  و  خون آلود     س م  تيره ــافق

  ار افغانمــــــنسل  پر  افتخ

  سوزانم  برق ھمچو داــبخ
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