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 03/02/2016                 م. نسیم اسیر
 

 جنگزده!! دیار
 

اخیر، به کودتای خون  ۀده پدیده را درین چار بین ما عادت چنان شده، یا حقیقت هم چنین است که هر در

 پرچم و  اتحاد شوری به موافقه وطنفروشان خلق هجوم لشکر و آشام هفت ثور

این کودتا با هجوم قوای شوروی سبب شد تا مردم برای حفظ  .ارتباط می دهیم

و سوداگران میهن پرچم  منش خلق و نظام دد و سری کند تا نوامیس ملی قیام سر

ام لجام نظ وسرکوب  م راقیا ،ند، کوشیدجمعیه های دست کشتار وبند  و قید با نیز

 د.بنیانگزاری نمای گسیخته ای را

، هانج سراسر به گردیده و دیار و یاربه ترک  مجبور پنج ملیون انسان بیش از خانواده ها، ازتعداد کثیری 

 . پاکستان، پناهنده شدند ایران و جمله بیشترین در از

 بلکه در را صدمه زد،ما عواطف مردم  نه تنها احساس وبا برخورد ممالک میزبان، این پناهنده شدن ها 

نکه آ از نماند، صرف نظر ما بی اثر کردار و رفتار و کلتوربه  ،امریکا جمله اروپا و بعضی ممالک از

سردرگمی ها منفعت های سیاسی،  پاچه بلند کردند تا ازین بی نظمی و غرب ما دست و همسایه های شرق و

سرزمین جنگ  عالوتا   آن را همه روزه تجربه می کنیم. ناگوار خ وببرند که ما نتایج تل مذهبی هم نژادی و

روازه د و بی در ۀجهان گردیده و چون ویران یستی سراسرافغانستان پرورشگاه گروپ های مختلف ترور ۀزد

 گرفته است، چنانچه در  موان  قراربال و جهان بازآدم کشان  وویرانگران  دغل و دزد وبه روی همه 

 خواندم اینک چار« افغانستان آنالین اناآری» سایت وزین فبروری در 2 تکان دهنده ای که امروز ۀاطالعی

ل شان مناز باشندگان اصیل منطقه را از ده وجا گزین ش والیت زابل سنگین در صد خانواده با سالح سبک و

    می شود:    تقدیم و منظومه ای دارم که سیزده سال پیش به چنین مناسبتی سروده شده وبیرون کرده اند 
 

 زده می نازی ای فرنگ هـاه چـج و ـزبه ع

 زده ریبنده است ورنگــراه ، ف، دو رـه هک
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 2از 2

 ورـه مخـن جهان سفلــرخ ای ریب رنگ وفـ

 زده چهره زنگ ست وا ، باخته رنگه رویـک

 دارــــم نیست و رارـنشاط جهان را ق م وـغـ

 زده ، سرش به سنگخود آیده ه شیشه تا بک

 ی؟؟ـــش آزردگان نمی آیـرسـرا بـه پــچ

 زده ، خدنگدل ا همه خونست وه سینه هک
 

 گداز و سوز و رنج درد و شکستگی و زبه ج

 زده جنگ ارــدی بی ازـی طلـمه ـرچـدگ

 ، پرسانجـنـون دل از رکشی وسـ ن زـمک

  به نام و ننگ زده اه وـج زت وـه پا به عک

 م خاستـبستر، ازین درد برنخواه ز رمگـ

 زده درنگ رسد می من شرسبه پ که او

 اسیر() ج روزگارـد رنـنـا نـمـی فگپـ ز

 شنگ زده شوخ و ، غم یارمرا به خاک

 

 فرانکفورت ، م03اکتوبر 1۶ اسیر() نسیم م.

 

 


