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 !!!و انفجاری نتحاریای اه قتل
 

 زابل: فراه و خونبار ۀجعمناسبت فا به
 

 

این نوشتۀ مملو از احساس وطنپرستی و بشر دوستی و شفقت انسانی از قلم سحار جناب ملک الشعراء محمد نسیم اسیر، 

میالدی در بارۀ کشتار های غیر انسانی و خونریزی ها و ویرانگری های وطن  2013پنج سال قبل در ماه اپریل سال 

هم حالت زار وطن و مردم مظلوم افغانستان به همان منوال دوام رقم شده است. با تأثر و تأسف عمیق می بینیم که هنوز 

دارد و هر روز و هر شب انتحاری و انفجاری و کشتار و ویرانگری از طرف دشمنان افغانستان اجراء می شود و راه 

وشتۀ این ننجاتی در افق خونین کشور به نظر نمی رسد. آریانا افغانستان آنالین با درد و تأسف نه با خوشی و مسرت 

جناب اسیر شاعر نامدار، با درد و فرهیختۀ افغان را دوباره به نشر می رساند تا گلبدین ها که از انفجاری و انتحاری 

حقانی ها و ربانی ها  که هنوز هم دل شان یخ نکرده و می خواهند افغانستان را مسعود ها، دفاع می کنند و عطا ها، 

 رم و خجالت آب شوند.  ولی احمد نوریتجزیه کنند، آنرا بخوانند و از ش

 

گروه ، پیروان راستین آن ، امروزس اُسامه بن الدنأر ، درالقاعده، آن گزار های انتحاری که بنیان بدعت قتلبا 

فانه سمتأ، اطفال ، پیر، جوان وزن، مرد با کشتار، پاکستان. آی .اس .جاسوسی آی ۀادارتحریک  و طالبان به تشویق

 دیگر و زابل اه وفر در اخیرخونین ، چنانچه انتحاری های نندمی آفریفاجعه ، های افغانستانشاهراه  شهرها و در

 . ساخت معیوب هم زخمی و تعداد کثیری را گرفت و گناه را بی ها شهرها جان صد
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 شورای عالی .راه می افتد بهی افغانستان سرزمین اسالم در اسالم و شعار زیر، این فجایع همۀتعجب آورهم این که 

 در برابر دست آورد وه ب خود پدر به میراث از راسرکردگی جوان خیلی بی تجربه که این مقام  به ،نهاد صلح نام

 .فقیتی درین راه نداشته استکوچکترین مؤتا کنون ، نیستطفل نوآموزی بیش  .آی .اس .آی ۀگان باران دیدگر

ای اعضکه ای با خانواده های داغدیده  و های انتحاری ابراز کشتار برابر ا درر ترین نفرت خود به این وسیله شدید

  :مهمدردی می نمای اظهار، دست داده اند ازرا  محبوب خانواده شان
  

 

 یاری را ی ومیان گم کرد همدل از رد وبُ   تداری راـآخر، رسم دوس بکار چرخ نا

 انتحاری راقتل  .آی .اس .به آی ریــوکن  واری راــخ ورفتند بردگی ـبان پذیـطال
 

 یه جامهــ، خیره سر، سمامهع ، ردا واب

 اری راـک ، این سیاهنـنـد هـنـگـامـهمی ک

 تازند ، هرطرف همیهمرازند «اُسامه»با 

 داری راټاین م رــام ،دانبازن ـا جنایتب

 این عیاری را ، بنگرندمـالک و دارپــولــ ، مست ِکشت تریاکندباکند یـب ا وحـی بـی

 واری راج گندم و، وزندس تر ِکشت خشک و آتش افروزند ، جنگ ودد آموزنب و سر خود
 

 ما ، نشنود صدای ًاصــال ـرکـ   هـانِ این ج

 زاری راــ، می، کابلراــیــم پـتسـاختـه سـ

 تلخستشده بلخست، غره نا  تخار، اگر رگ

 اری راد قنده، قنان تلخستذاق شــم بـــر
 

 ، رسم خرسواری راود نمی دانندخ رچهگ خسروی رانند ، رخشود خوانندملک را زخ

 ، اصل پرده داری رانمی درنــد تـا دامــ برزن طرف بهر ، هراب زنــپی حج از
 

 ام استـــ، این تمام اوهصلح و آشتی نـام است

 ، بشکن این تیاری رادیگ صلح شان خامست

 د مردمــده ، ُکشته میمُگـردراصل رشـته س

 این سواری را ُدم ، بنگر ازو، گهی گــه جـل
 

 ، سیل خون جاری راجهـل انـتحــاری را ، نیست تا جلو گیردـــازوی تـــوانــایــیب

 رابرده باری  و ، صبربرده ای زحد بیرون اکنون« اسیر»گویمت در قبال کشت وخون، 
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