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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

  
  

 32/90/3912 اسیر نسیم م.
         الشعرای افغان ها در هجرتملک   

  
 

 زوال دیموکراسی
 

 

 ای هموطن !!!
 

در سرزمین دلیران و حماسه آفرینان )افغانستان( هر پدیدۀ نو، چنان چهره بدل می کند که حتی قانون اساسی و ارشادات آن نیز 
 به باد فراموشی سپرده می شود، 

( امریکایی به ارمغان آورده شد است. جریان مأیوس کنندۀ 23)بی طیاراتاز جمله دیموکراسی وارداتی که با هجوم عساکر و 
معاییر قانون اساسی که از جانب دانشمندان  مغایر»!« و باآلخره توافق دو کاندید بر سر تشکیل دولت وحدت ملی  02انتخابات

 تیقنمبر زوال دیموکراسی که هنوز نتوانسته بر سر پا ایستاده شود، گرفته است، مرا هم  رو اهل خبره دقیقاً مورد انتقاد قرا
ساخت.  با آنهم به حیث یک افغان عالقمند به وطن، برای استواری این وحدت که خیلی شکننده به نظر می رسد، از صمیم قلب 

 :    ده است تقدیم می کنمدعا می کنم و عادتاً شعری را که سال گذشته به همین منظور سروده ش

 
 با من ز وحدت دم بـزن، ای هموطن، ای هموطن ای زادۀ مهـد کهــن، ای هــم وطـــن، ای هموطن

 
 ، ای همـوطنای هموطن هم تو ز من، از تو ام،من  بیجا ز من دوری مکن، تمکین و مغـروری مکـن

 

 گـر در هـــوای میهنی، بگـذر ز جنگ  و دشمنی
 ای هموطن، ای هموطن ،زن سخناز دوستی ها 

 
 سازیم گل افشان چـمـن، ای هموطن، ای هموطن بـاز آ که بـاز این خانـه را، این گوشۀ ویــرانه را

 
 ، ای هموطن، ای هموطندست و یخن شویتا کی  از من که هستم از تو، باز، بهر چه داری احتراز

 

 بـا مـن بـیـا و راز کـن، گـوش صداقت بـاز کـــن
 ای هموطن، ای هموطن جان من، ای جان من،ای 

 
 دیگر ز مذهب دم مزن، ای هموطن، ای هموطن گـر شیـعه یا سنیستی، افغان نــه ای پس کیستی؟؟

 

 اوزبیک و یا که ترَکَمن، ای هموطن، ای هموطن ، حرفیست بی معنی و پوچتاجک یا بلوچ پشتون و
 

 بــاش مـــرد دلــیـر و راد بــاش، آزاد بــاش آبـاد
 بـردار از پایـت رســن، ای هموطن، ای هموطن

 
 در خانه  و در انجمـن، ای هموطن، ای هموطن پای از اسارت دور کــن، چشم عـدو را کور کن

 
 ، ای هموطن، ای هموطنشمشیر زن، لشکر شکن مـردانۀ دوران تــویــی، با عـزم و با ایمان تویی

 

 «اسیر»از این نغمه هـای دلپذیر، بشنو به شادی
 شعرش بــود ُدّر ثـمـن، ای هموطن، ای هموطن

 
 فرانكفورت، م12ا کتوبر7« اسیر»م. نسیم 
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