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 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 ما، آبروی ماست!! آب

 ۀمسایه ست که دو یهای خونینزخم  و مشکل بزرگ دوخط فرضی دیورند  آب دریای هیرمند و

جنگ های  رزمین ما ناراحتی وس درآن  ۀبه بهان «ایران و پاکستان » غربی شرقی و مکار طماع و

 فریب جان هزاران بی گناه را می گیرند. با خدعه و و ایجاد می کنند تروریستی چریکی و

 ه ایران،ازین ک کند، اما بی خبر می به سوی پاکستان اشاره تریشاخیر انگشت انتقاد ما ب ۀچند ده در

نانه ئ، خابعضی مناطق حاکمیت در و منابع طبیعی ما استفاده از ،فرهنگ تالش پخش مذهب، در

من یقین دارم دولت  د.ما حواله می کن بر باد آورده، دالر پتروها  ترین ضربات را به مصرف ملیون

آب های خروشان دریاهای ما را انکار  از ،حقابه های همسایگانهای ما به حکم قوانین بین الملل 

 و ازدر گلیم خود بیشتر و هیچ قدرتی حق نخواهیم داد پا از کس  و نخواهند کرد، اما به هیچ نکرده 

 کنند. حق مسلم ما تجاوز های بیجا، برید با تهد

 هکه ب حقی بر اکاذیب ببندد و از کاذب خود، دهن روحانیت است با پیروی از روحانی بهتر آقای

 با دهن پارگی های بی مورد افکار و برای شان تعیین شده است قناعت کنددولتین داد قراراساس 

 : جهان را مغشوش نسازد

 

 یزـخ ا برـج د، زـنـت بشکرـکم   بسته یی کمر به ستیز ای که تو

 زـلبری نــما مک رــصب ۀـــکاس   نـمک ا صوابـای نـــا هـــادع

 خیز جزای رستا ن ازــترس ک   انداز خود به کار ادراک عقل و

 زــون آمیـنـد جو  ــ  ت بـایــادع   ام جفنگــــد تمو  ــ  ادت بـقـانت
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 2از 2

 ی مهمیزـــزن میـه رـبـبا تک   ت تبعیضـیاسـد سـنـمـک رــب

 زـچ دستاویـیـه هـچ نیستت گر   دالن سرزمین شیر خاصه در

 «چنگیز» قساوت نون وـبه ج   «تیمور» شرارت و به غرور

 گریز ما، به جنگ و آزار بهر   رون کردیـن بآستی د ازــساع

 زــآمی رــه دام قهـتی بـفـتا نی   نـگلیم خویش مک پا برون از

 ه را به هرزه مبیزـی دانـکاه ب   بدار مدار، عار تـای سیاس

 زـرهیـحرف نا روا پ بکن از   دال برونـتـد اعــح از مشو

 زــروی ماست مریــا آبـآب م   درـخویش م بارـتـاع ۀردـــپ

 کنند قیام نه این قوم اگر ور

 راه گریزیچ ـنتوان یافت، ه

 

 م، فرانکفورت17 جوالی 7 «اسیر» نسیم م.

 

 

 


