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 22/22/2212                   م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در غربت

 

 به مناسبت قیام سوم حوت کابل
 

 جان نثاران یافتم چون سپند، از مجمر دودی ز  شد بلند "اکبرهللا "، چند چون و هر آنجا که از
 

اندام کرملین  گویان لرزه بر اکبر جانبازانی که هللا و قیام، روز ، روزباطل حق بر رستاخیز روز، سوم حوت
ف ص ، اما با قوت ایمان درخالی انبا دست و شان افگنده ارگ کابل  ۀسپرد نوکران سر ماسکو و نشینان جهانخوار

 بیاد آن روز کن، ایملی نمودندمیس بان نواهای شیرین خود را قر جان، ساخته سینه سپر ،مسلحدندان ه تا بدشمن 
 :شعری تقدیم می کنم حماسه ساز

  

 

 شهدا !!! یاد   
 

 مـتـان یافـریـنه گـیـس امشب دل افسرده را در
  تمـراوان یافـف وزـته اش سـفـای خـنغمه ه در

 ، کاری بهرکارش نبودآن دل که آزارش نبود
 مـتـجزعشق سرشارش نبود اکنون پریشان یاف

 آه درد آورد او از درد او،  ش ازـــدمـیـرســپ
 مـتـان یافـاو، رنج نمای روی زرد رنگ و در

 کهن و ، درد عظیم استمحن این درد وگفتا که 
 مــتـان یافزرـــ، با قلب لنـدان وطـیـهـدرد ش

 ، میگفت با اشک روانوخت چون شمع نهانسمی

 مـتـباره ویران یاف ، یکجنت نشان ۀکان خط
 باغ بود غچرا ، چشم وراغ بود و غآنجا که با

 تمـبیجان یاف ، خاموش وبود غگل دا ۀسین در
 راغ دوستانـــم سـتـ، رفروستای روشنان در

 ه آن گلستان یافتم ـ، نه بوستانـه دوستان، نـن
 ادب و زـ، با عالم عجطلب در سو رفته بهر

 مــتـه آن دبستان یافـ، نربــنه آن شبستان ط
 ه راهاندیش ، پیمودم ازوآه سوز و به شور هرسو

 مـتـشهیدان یاف ، گورجا که بگشودم نگاه هر
 شد بلند "اکبرهللا " ،چند چون و هر آنجا که از

 جان نثاران یافتم چون سپند، از مجمر دودی ز
 عارفان عاشقان و ، درجوی سالکانو  جست در

 نه آن یافتم ، نه این وروان سو هر چون آب در

 انــــــگـهمسای ۀــنـتـف ، ازآزادگان ۀـــدرالن
 مـتـدان یافــزن و رـ، زنجیدوم بردگانـنقش ق

 ود راــس وان ـ، رزم زیدود راــم انـزم ستـب
 تمـجوالن یافه سو ب ، هرود راـاجرام پشم آل

 یرـسختگ د وـنـسنگین دل« اسیر» کشور آنانکه در
 ضمیر، هم سست پیمان یافتم بد اند و سر هم خود
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