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 32/23/3212                 م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در غربت
 

 نامه به ناهید !!!
 

بیگانگان، رمز  برابر در قیام ها هایی از راز خود نهفته دارد. هایی در راز و ، چه رمزماسرزمین  پرافتخار تأریخ
 تهاجم قشون سرخ اتحاد درخشان شده است. تأریخ، زیب صفحات این خط زرین کدام با دشمن ستیزی که هر های

 و ، مرد، پیرزن اعم از، قیام سرتاسری مردم افغانستان و در میالدی نیمه دوم قرن بیست در ،جماهیر شوروی وقت
ها،  این قیام ۀجملاز سوسیالیزم گردید. پذیر به زوال کامل قدرت شکست نا ست که منجرها جانبازیاین ، شاهد جوان

  .بودعمومی  سری و سرتاتا قیام والیات  دیگر به ادامه آن در کابل و در1221خونین سوم حوت یکی هم تظاهرات 
دم مر «هللا اکبر» ه ندایپورتال وزین افغان جرمن آنالین راجع ب در مطالب جاندار مطالعه یکی ازبا  اتفاقا   امروز

 خبرنگاران امریکائی را در که چشمدید یکی از آقای مایار محتوای گرانقدر متن ترجمه پر از، وتسوم ح کابل در
 دشمن نفرت از هیجان و و یافتم که با شور شوریدگان کابل عزیز  جمع را درخود سپرده اند،  همان روز، به نشر

طی می نفرت  با هیجان و کابل را شهری جاده ها پسکوچه و ، کوچه وبی وجدان شان نوکران بی ایمان و و مهاجم
س ، ترمی ریختند راکت فرو بمب و کنار هر که بهر طرف و های راکت انداز هلیکوپتر و تانک توپ و از کردند و

 .دادند یهراسی بدل راه نم و
یاد ناهید قهرمان ه ب »زیرعنوان  «مریم محبوب »نوشته میرمن  ازجان  نوری  همچنان اقتباس دوست عزیزم ولی

متحسس ساخت  و ثرأمت مرا «نامه بنویسید برای ناهید حتما  »اخیر می فرمایند  که در« آزادی دختران شجاع شهر و
  نظرتان می گذرد: از، که را به آدرس ناهید قهرمان سرودمذیل  شعر بی اختیار و
 

 ان ناهیدـوب آسمـبـمح ۀـتـفرش و، ایــت
 ان ناهیدـه میهمـتـرف (ج)داــارگاه خـه بـب

 نشین صدر ، شاد ودوسجنت فرشدی به 
 و میزبان ناهید، چقــح ان رهـیـه راهـب

 ک همیشه صف بستهئمال حرمت توه ب
 ب کهکشان ناهید ـقل لک وـه فـه اوج نـب

 ن ــــام دالوران وطــیــوای قـــشـیـپ وــت
 ان ناهیدـتـراس دارـهـپـس وا ـمـنـره وــت

 ها رازیـسرف هـتـفـو، بنهـنام پاک تـه ب
 ان ناهیدـیـع ۀن گفتـود ایـش یـان نمـهـن

 بلند و ، نامت آشکارزمان گذشت شد از
 زبان ناهید از دور ،زمانه نمی روی ب

 راه وطنه ساختی ب چه نیک سینه سپر
 ل دالوران ناهیدـــیـد خــرامـی ســویــت

 یتأریخب فصل کتاب ـسته مطلـخج
 «ناهید»همان  توئی« ماللی»نام  کنار

 ان نثاری هاــم مضمون جـی معلــوئــت
 تو، جهان ناهید  گرفته درس شهامت ز

 کند افتخار وــوم تــق وــاک تـام پــنـه ب
 تاجکان ناهید پشتون و ، اُوزبیک وهزاره

 

 «اسیر»ای ـن دعـنباشد به ای را نیازـت
 سایبان ناهید تو که هست رحمت حق بر
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