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 ملک الشعرای افغانها در هجرت  

 

 !افغانیت
 

خدای  راگ است کهدلنشین  وزرین ، وزین، سنگین برای من آنقدر« غاناف» ۀ، کلماحساساتی شمرده نشود بسیار اگر
ا خود ر، دوش پهلوی نامم دور از این کلمه زیبا، الش های مذبوحانه ای که بد خواهان براه انداخته اند، با تخواسته نا

 بی هویت می یابم.  میان تهی و، تنها، بیکس کامالا 
. یرندما بگ از تالشند تا این ودیعه را کسانی در، همه چیز، حتی نمک هم گندیده است، وطن آشفته بازار درسفانه أمت

 هوی و دستخوش ونداریم  قدم بر تفکر با تعقل و خود نیاییم وه ب خاکی اگر ۀکر ۀپنج قار گمشدگان در و گانرآواما 
نیکی می رود بحث تذکره های الکترو. خاکی نماند ۀکر ما در نشانی از، خیلی زود خواهد بود که شویمهرکس هوس 

به ستره محکمه محول شده است، خدا کند این  اکنون که کار چهره بدل کند. برود ولیل همان کان نمک به تح در
ه عالق در پهلوی دیگرمن که   بسازد. خدشه دار را که هویت ملی ماکاری نکند  پا خطا ندهد و دست از، دستگاه
یکی بابت سروده را  دو، جمله منظومه هایی سروده ام اینک از ضاا بع ین موضوع همیشه دل نارام داشته وا ، ازمندان

 :تقدیم می کنم، دیگری وحدت ملی هویت ملی و
 

 یتافغان
 

 من ۀریش و نسب  اصل و رسند زـه پـمـه
 من ۀاندیش خصلت و و روش  و راه  یا ز

 افغانستانن ــ، وطاصل افغان، نسب افغان
 نـم ۀصفا پیش صدق و م دوستی وـتـخصل
 اـــرجـا بــد پـــه ابــ، تا بمـــل از ازـب پاک

 من ۀریش آب خورده است ازین چشمه رگ و

 مـــوانـت رحمت خـ، آیصلحم طلبنده ب گر
 من ۀبیش از سر یرـ، کشد شجنگ لیک در

 هنگام مصافه ـبیک ـ، لرا آئینه ام صلح 
 نـم ۀن شیشـشک رــــارا شکند هــسنگ خ

 ، امامـــشه خویــرد بــب روــف ام ــج ایــرن
 من ۀـاندیش ز دور،   رودــن نــهـیـام مــن

 «اسیر» کنم ساخت نام شیرین وطن کوه
 من ۀن تیشـسخ و شعر بیکسی کوه غم و

 

 !!نیایش 
 

 نـزون مکــــــد افح درد ملت را زا الهی! یـ
 نـپشتون مک این وطن را بی وجود تاجک و

 

 وی رسانــسینای وحدت را من وسل، روـره
 نـارون مکـو بی هـحقیقت را ت ـوسی طورم

 

 م زیستندـــــا هـب وار رادری بـــنس و شـیعـه 
  ن ـرون مکـیــتی بدوس خـط  را ز بــرادر دو
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 همبستگی ای ما با وحدت وــن دل هاد کـــش
 م مقرون مکنـه غــا پاکبازان را بـعشرت م

 

 پشتون زدای قلب تاجک و د بینی زـب ن وظ
 نـنون مکـمظ رــدگ هـم ملت همبسته را بـر

 

 م مپاشـردمان را بیش ازین ازهاین دالورمـ
 نــی مایگان دون مکــاشیدگی بن پــازیاد ـش

 

 دهــم مــردم را به چنگ غـمند م این سعادت
 ای شان پرخون مکندشمنی دل ه نفاق و از

 

 

 همدل اند ، همنوا وتاجک، هـزاره ازبیک و
 رگون مکنـدیگ و دل شان دارهـمـنـوا وهـم

 

 زنــم مـرهـرن را بقـ تـاز ایـن سـپاه پـیـش
 نــادون مکـــرا م ان فلک پروازایـن عـقاب

 دــنـدت نهــوح ۀـقـحل دم درــا ق، تا درایتب
 نــمجنون مک ۀـه دیوانس شان دووای پـیـش

 

 شد ، سیل دامنگیرای خون چشممقـطـره هـ
 نــخون مک رـن پـ، دامپرخون ما را  ۀـددی

 

 اک راـپ "افــغان ستان"، اـــزمـین آری سـر
 میمون مکن نا و خوار و ی وقارب بی ثبات و

 

 شان بسوز ضمیر ، دریــاقــبـی اتـف ۀریش
 نــوزون مکـو نا م ، تلخ اغ محبتب ۀومی
 

 اسیر(د )ــپریشانی میهن، سخت می نال از
 ، دلخون مکنکف انُده مدهینش در بیش از

 
 
  بن المان،  م42دسمبر اسیر() نسیم م.
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