
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 1 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 28/10/2016                 م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 دنیای کور!!
 از مردم را با یک چشم و تمام مصالح دولت ومزاج طالبان سروده شده است که  دوران امارت کور این منظومه در

هجوم  سقوط طالبان وسفانه متأ .شد می برو لعمل روا آن با شدید ترین عکس گرایی می دیدند که تخطی از نگاه بنیاد

رامی ها آ نا ادامه دارد و تا هنوزکه  ا دوا نکرد، بلکه به دردها افزودی ردردس امریکا أر ممالک مختلف جهان، در

 ما می باشد : مردم صبور و کشور ها دامنگیر کشتار و

 

 است ، کورچشم بـود تا به ثریا همه گر است دنیا کور تو، دیدۀ ای وطن! برسر

 است پا کور سرا و همه معیوب ای تا سرـپ رحمی نکند توه ، کس بتو بخون غوطه وری

 است؟؟ کور ، همه گویاکم نظری هابا چنین  نمی بیند کس و شکسته است پای تو دست و

 است ما کورـه پیـی ادب بادیـاین ب آخر ایی چندـمـیـه پـادیـود بــب وـیشگام تـپ

 است دعوا کور راه تو کند جاهلی در گر  نادانیست رضـ، ماـخبری ه یــسبب ب

 است حل معما کور ن چشم که درآ حیف از  پیچیده معمایی هست وـن تـیـخون ـمزخ

 است ما کور دل چشم و افتاده ره و بس کج  ، آسان نبودراه حقیقت شدنرو ــره

 است کور ءاعضا دن حق، جملۀـپی دی در  رم پاک تو، ناپاکی هاستـم حـریـدرح

 است ا کورـاروپ و یه کارـس زانکه امریکه  زـا نیـقـریـاف د وــا شـا هـد جفـا مهـآسی

 است عربها کور ا همه سفاک وـعجمی ه  عجمیست  و، عربی وـسبب خون دل ت

 است کور ، اصلا سرنگون باد که این تیره دل  ستـاکـدا ناپـخـه و بـت رـدگ وارـجـهم

 «اسیر» داند همنشین درد مرا هیچ نمی

 است ، یا کورافتاده دلش من بیخبر یا ز

 

 ، بن المانم99 اگست 15 «اسیر» نسیم م.
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