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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 

 11/11/1112                    م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغانها در هجرت

 

 سرمه های آزموده!!
 

 های عزیز ، صادق به وطن که جان، بی آالیش، خاصه مجاهد پاکمقدس مجاهد احترام به مقام واال و حرمت و با
 گمنامی به حق پیوستند و در قربان ووطن  افتخار راه حفظ آزادی، نوامیس ملی و عاشقانه در خود را صادقانه و

گرم یخن دریدن های تنظیمی سروده شده  گرما کسی از ایشان یاد نمی کند، می خواهم سروده ای را که در امروز
 . بسپارم دست نشره های تاریک ب به یاد آن روزاست 

 درل گ شکفتن هر هستیم که با رهفتاد سال اخیریخ زندۀ تأ، سال من سن وه دوستانی ب جایی نوشته بودم که من و در
با حوادث وطن،  دوری ازهم با وجود  امروز می لرزیدیم وسراپا ، درخت برگ از ریختن هر با می شکفتیم و وطن

ک کابینه جنجال بود، این پر طوالنی و، ن رئیس جمهورتعیی قسمی که انتخابات وسفانه متأ .گسستنی داریمن پیوند ناآ
خان کنجاره خواب دیده صاحب اسمعیل  ، بخصوص که فیل امیرشده است تر برانگیز ، جنجالهم نام وحدت ملی زیر

 ند. ستان می کویاد هند
« دولت مجاهدین نمی گویم ، اصلا مقام واالی مجاهده اهانت ب من با خود داری از» آمدن دولت تنظیمی با روی کار

ه ی گماشتروای فرمانه ، بداشتسرحد وابستگی  ، بیرون ازدستگاهی کسی و برداری از فرمانآن به  عضو که هر
  شده بود. 

 سرمایه های مادی وکه  نماند دیده ها دور بین المللی از به سطح ملی واین فاجعه ی تنظیمی، روای دوران فرمان در
، غصب نوامیس مردم بر ، تجاوز، غارت، قتلل چون دزدیخائنانه ترین اعما بنیاد ویران شد و ازمردم   معنوی

 انسانی و غیرن بدعت هزارا .و و. ، رقص مرده و.اسره ریخی، میخ کوبیدن درتأ ، ویرانی آثاردارائی های ملی
با  ،می خورد را خودگماشتگان  و صاحب که به یقین غم خود یراینک ام مردم صورت گرفت و برابر اسلمی در

صاحب ادعا دارند که به  جمله امیر ها از این یش بینی می کند.ماه بعد راهم پ دو هایقیام  وادعای کاذب بی نظمی 
 هترمن ب ه عقیدۀب شود. داده نمی در دولت راه و جاه ، چرا«ستا تنظیمی کشان همان آدم منظور»مجاهدین راه حق 

سال ه س ومصیبت بیست  باز، بگیرند تا ازین بلند پروازی ها تحت نظارت نشین وهی خانه است این آقا را چند گا
شان داران بی نظم را ن عام و تام تنظیمهای ها را بخون نکشد. اینک شعری که بی کفایتی  شهر نیاورد و پیش را بار

 محمدصاحب  طرف من جوابی باشد به امیر تا از کنم تقدیم میبه حضور شما خوانندگان و هموطنان نجیبم  دهد می
   :پیروانش واسمعیل خان 

 

 !!ییروا برداری تا فرمان فرمان
 

 

 است  رـشمع شبستان دیگ و زان دیگرورق سب  است  رـل دبستان دیگـطف و رـدان دیگـیرد مـم
 است رـوم پریشان دیگـــای این قـم هـغ ۀارـچ  باش ، هشیاراستهـو دشمنی برخ ه جنگ ـب ای
 است رـا خشم طوفان دیگـاد صبا تــب رصصر  ته راــشـران گـــوی، اغـن بـای ۀدــیت دـاخ آفـش

 استجان دیگر بگذشتن از و ن دیگرظ جاـحاف  ستطاـودن خــ، راه جنگ پیمحـوای صلـدر ه
 است رـان دیگـرمـر، تطبیق فـدگ رـانبرمـراه ف ه تنظیم نیست ـقـحل در ه ـعـجام قــنس م وــظـن

 خرد ، این دیگراست آن دیگراست زد اربابـن  صف داشتن غ درـیـ، یا تکف داشتن بر ه ــخام
 استم دیگر است و شکل درمان دیگردرد مرد ن ـیـبـب شا وـگبم ـشـچ رــاذق آخـب حـیـبـای ط

 است ، مسلمان دیگرمـگوی زد اگرـخیمی  رـفـک م ـیـنـی کـت مــدعـاسلم ب ۀـــایـس رــه زیـا بـم
 ر استـرآن دیگــاد قـــــارش و رـا دیگـم ۀردـک م دشمنیم ـبا ه و م ـیـوانـخ« اوــرقـفـالت» ۀــــآی

 ی اتفاقی ها )اسیر(ـب وزد ازـمی س دل ان وـج
 است ران دیگافغ قومی ز رـه گویند بسکه می

 

 المان بن، م21 می 1«اسیر» نسیم م.
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