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 09/04/2018        نسیم اسیر ملک الشعراء محمد

 عجب صبری که ما داریم!!
 

 !اخیر در وطنغرض همدردی به آفت رسیدگان ه ب
 

ت گرفته شده اس «صبری خدا داردعجب » فقید مرحوم رازق فانی که می گوید بلند باالی شاعر شعر عنوان باال، از

دهه به این سو، باالی شان آفت های آسمانی  چهار افغانستان که از صبور مردم مظلوم معصوم و بار به وضع رقت و

 زمینی می بارد صدق می کند. و

 و عاصی گردان عامی و خود و ساز، خود کار آن با حوادث خود ۀداما و انفجار در زیارت سخی به کابلفاجعه 

 گرفتافغانستان  سراسر را درها تن صد ، آفت سماوی که جان خارج داخل و ، ازبیگانه خود و ، ازداعش طالب و

 شکایت را بلند می سازد تا باید یخن کسی را محکم گرفت و صدای شکوه وو حادثه خیلی خونین اخیر در جالل آباد 

 داد زد که عجب صبری که ما داریم. 

سفانه این اشک أمتچه  اگرنقاط مختلف در وطن عزیز ما افغانستان دردی با ماتم دیدگان غرض همه سروده ای دارم ب

 :ین خاطر، مرهم زخمی شده می تواند، اما برای تسککنددردی را دوا نمی  ریزی ها جایی را نمی گیرد و

 

 

 ه تـو آوریمـازهـمـه سـو، روی ب     ار خــدایـا بـه تــو، رو آوریــمـبـ

 ؟؟چه چنین محنت است از قسمت ما     ت استرحـمـ دادگـۀ ارگـهـت،ـب

 ا بـبــیـنــم ت کـــدۀـنـحالـت مح     دنـیـا، ببـیـن ـا آفـتــــبـر سـر م

 ال می رسدـرنج و غم و درد و ب     آنچه زعمریست بـه ما مـی رسد

 زمیـنه لغـزیـدن کـوه و ـــاه بــگ     از راه دین فر و گهـه ز رِه کــگ

 ارد زوالـــیـرفــی که بـگــاه ز ب     اه زسیالب و گهی خشک سالـگ

 ه ما سایـه ایـی فـتـد از درد بـم     ی مـایــه ایــهـمسایـۀ بـ ز اهـگـ

 زارـار و مــل و میدان و تخــکاب     ـاه انـتـحارــــاده و گـــگـاه بــم ج
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 سر آورد و سر به زیـرـه ر بـزی     ی پنجشیرـهـه بدخشان و گـه بـگ

 ن درد و الـم، آدم استـمۀ ایـطع     است آنچه درین جاست غم و ماتم

 دـبسیار ش ـره،ـن نـائـکـم نشد ای     دـا بـار شـر مـر سـدرد و الــم ب

 ذارــا مـرهــم احسان گــر دل مــب

 ۀ پـایـان گـــذارـطـقــا نـم مـرغـــب

** * ** 

 فرانکفورت  م15فبروری 28 «اسیر» نسیم م.

 

 
 

 


