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 ملک الشعرای افغانها در هجرت

 

 

 اشکی برتابوت فرخنده!!
 

 پرتگاه وحشت!!! سقوط در
 

فاجعۀ  از روز بعد 7 الشعراء اسیر،نوشتۀ عالی شعر مملو از احساس انسانی و افغانی محترم ملک  این

 جریان از دقیقی معلومات هنوز که (28/03/2015) "فرخنده" افغان مظلومبیگناه، بی پناه و  دختر قتل

  است گردیده تحریر نبود، دست در دفاع بی و مظلوم هموطن آن وحشیانۀ کشتار

 

به آتش  و ملعبۀ دست همگان شده است. محکمه صحرائی اخیرضعف دولت، همه امور،  محنتکدۀ افغانستان، از در
 سفانه شهرأست که متا جنون خود سری وحشت و جوان بنام فرخنده، نمونۀ بارزی از کشیدن بی موجب یک دختر

خاک سپرده شد، لکه ننگینی ه ب بی گناه امروزمعصوم و « فرخندۀ» راه خدا انجام دادند. نشینان کابل به زعم خود در
 گردید. ریخ ما مکدرأصفحه درخشان ت دامان عاملین این فاجعه تا ابد باقی ماند و در
 

 :تقبیح می کنم را شدیدا   نفرت انگیز سوگواران این شهید دست جهالت، با سروده ای، این فاجعۀ کنار من در   
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 2از 2

 ازـدان، دارم نیـاین خاک از با تو ساز  کار و ازـی نیـدای بــای خ
 مـی کنـشر، شکایت م بشر، در از این حکایت می کنم زانـاشک ری

 ودـوان بـحی از خصلت ما بد تر ودــام پاک ما، انسان بـه نـگرچ
 مـا را می دریـه هـگرگ آسا رم بگردد خوی ما، چون اژدریم گر

 مـیـی می کنــانـم آسمـکـی حـفـن شادمانی می کنیم م وــــمی دری
 تابـماه و اب ـتـردد آفـره گــیـت بسکه انسان را گناه است وعقاب

 انجم، روی گردان می شود و مهر زان می شودـما گری آسمان از
 وحشت است؟ و یا نصیب شان ترور این مذلت قسمت این ملت است؟

 نــک ا دورـم ن ننگ ازــه ایـلک گوشۀ چشمی به این محصورکن
 ستیز و نباشد بیش ازین جنگتا  زــریـزمین ما ب آب رحمت بر

 
 م، فرانکفورت15 مارچ 22اسیر نسیم م.

 
 
 
 

 
 


