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 31/05/2018           ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 «رح»سعدی شیرازی بر نداء

به شیوه های مختلف  روز که هر مهاجرین افغان برابر رد «ایران پاکستان و» همسایگانۀ نامردان ظالمانه و رفتار

چندی پیش، شیراز،  مقامات پولیس دولت آخوندی ایران درچنانکه   است. انزجار نفرین و خور ، دراعمال می گردد

مایش به ن ، به نام دستاورد های وظیفوی خود برای مردم شیرازقفس افغان را در ۀنان پناهندحقارت آمیز، جوا ۀبا شیو

با سکوت د دارن قوم پرستی قرار مقام و جدال جاه و که درافغانستان  ۀضعیف البنی دولت ضعیف النفس و بود. گذاشته

  .لب به سخن نگشود ازین حقارت استقبال کرد و مرگبار

 میرژ یاسالم ریغ و ، غیر انسانی ظالمانه ن، رفتارآ ساخت که در کیرا با من شر یکست ویدیو ،یمحترم دوست

 یمنظومه ا ادیبه  مرا ویدیو نیدهند. ا ینشان م همهب ذم عهیش مهاجرافغان های  برابر در یرا حت رانیا یآخوند

 :شود یم میحسن تقد تکرار ثیحه ب نکیا سروده شده است و یفاجعه ا نیچن اثر در شیسال پ انداخت که دو

 

 

 

 باد ادی یمـه یکین هـنامت ب که   راد ی، سعد نیمصلح الد ایا

 خون البیس ستیجار تو شهر به   که چون بنگر و بردار خاک از سر
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 رـهمچون گه ز،یـدل انگ کالم   فر و یکیبه ن یروز یبنوشت تو

 "جمع ملل"به  ینینگ نقش چو   لـَمثَ  ا وـدعـکه شد م یــکالم

 رفتــم معــالــع درو هـتـفـنه   تـنـمیـم رــپ دالرا و یـکالم

 یمردم و شفقت درو هـتـفـنه   یهمدم ت وـدرو، راف هـتـنهف

 اــیـبـان ۀـتـفـن گوــچ یــکالم   ایبرـک تـمـدرو، رح یـکالم

 نیچن مبریچون پ یگفته ا سخن   نـیـقـی بهر کیل ینه ا مبر،یپ

 «جوهرند کیز نشیدرآفر که»   «گرندیدـکی یآدم اعضا یـنـب»

 «د قرارـرا نمان اـرعضوهـدگ»   «به درد آورد روزگار یچوعضو»

 وــت یوالــردم تـم دـدارن هـک   وـت یواال تارـفـاست گ نـیـچن

 نوشت داور تارـفـگ هـب رـرابـب   وشتـن زرۀ ـوحـل بر ستیبائ و

 وـت راز از و زـرم ه ازـآگ ندین   تو "راز  یش"داران  رـشه یـول

 شخندیر یــرا بس یــآدم کنند   پند دـرنـیـنگ تـکین ارـتـفـگ ز

 کنند یوس مـردم هـم آزار به

 کنند یس مـفـق را در دهـنـپناه

 

 

 

 

 پناهندگان افغان در کشور اسالمی ایران در قفس

 

 

 ، فرانکفورتم1۶سپتمبر 2۵ «اسیر» نسیم م.


