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 03/05/2016                          م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغانها در هجرت

 

 جفنگ دگران!!!
 

هان چنانکه بر ،دنائت ، اما نه به سرحد پستی وضروریات است نگاه دیپلوماسی، روابط سیاسی با همسایگان از از

کرد  فدراسیون روسیه درازیعنی الدین ربانی برای حفظ مقام مذلتبارخود، اولین دست دوستی را به دشمن ترین دولت 

)بدون اینکه صالحیت آنرا داشته باشد( را  افغانستان ۀشدحق مسلم مردم به خون کشیده  «غرامات جنگی» ،ذلیالنه و

 دراست. نوشته گرانقامنیتی خود سلسله جنبان همان مذلت شده  وسط مشاوراینک اشرف غنی هم ت به دشمن بخشید و

دولت عدم وحدت ملی با  مذمت از وابستگی های اخیر در ،سایت وزین آریانا افغانستان آنالین در احسان هللا مایار

 ۀمنشان زعامت نوکرهنگام  ای انداخت کهمنظومه  یاده مرا بفدراسیون روسیه،  کوف ازینکالش پذیرفتن ده هزار

ه خواهم ب می و ، سروده شده استهدایات کرملین نشینان عضای حزب ازافرمانبرداری  ووکراتیک خلق میحزب د

 :بسپارم بدست نشر حسن حیث تکرار
 

 رنگ دگران ، برداشتهخود باختهرنگ   به چنگ دگران ورـده محصا شپ ای سرا

 ، به جفنگ دگران گوش نهاده و رای س  نیست به یاد بلبل باغ وطنت ۀنغـمـ

 ، به زنگ دگرانصـرق ره به بسته پای تو  ، هیهاتاسارت به زنجیر خسته دست تو

 رانـننگ دگ ه وـانمی کنی غیرت بیگ  خود ، امان داده زکفناموس وط ننگ و

 دگران گرنگبه  و به گنگدین داده  دل و  مال اـدیانت پ ران وقه ویـنخا و مسجد

 کلنگ دگران ری وداس بیگانه بگیـ  ؟کردهفرامش  خویش ازاین عجب نیست که 

 دگران سنگه ب ،ه بسنگ خود مان، حیفن  مـاب شکستی به ستشیشه های دل احب

 گ دگرانرنه ن رنگ بـد سخـبـریـبف  چند ترا ، بخود آی که تاتهخود رف ای ز

 بنگ دگران ۀـــپیمان مست گـردیده ز  غرور مردی وۀ ادب از ای تهی جام تو

 گ دگرانخدن ز و تیر درد ز سینه پر  ستا انه پرستی خونبیگ ، زدل افسـرده

 لنگ دگران ، خرما ۀـلـقاف گشته سـر  زیر پاالن(روح به اسپ تازی شده مجـ)

 اسیر(چنگ دگران وارهی امروز) تا ز

 ی جنگ دگرانپ ، ازمـــلـق ردارــب زود

 بن المان، م90جوالی اسیر() نسیم م.
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