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 29/09/2016                 م. نسیم اسیر

 رتملک الشعرای افغان ها در هج

 

 شیرازی! «رح»سعدی  بر نداء

 
به شیوه های مختلف  روز که هر مهاجرین افغان برابر رد «ایران پاکستان و» همسایگان ۀنامردان ظالمانه و رفتار

چندی پیش، شیراز،  چنانکه مقامات پولیس دولت آخوندی ایران در  است. انزجار نفرین و خور ، دراعمال می گردد

مایش به ن ، به نام دستاورد های وظیفوی خود برای مردم شیرازقفس درافغان را  ۀنان پناهندحقارت آمیز، جوا ۀبا شیو

د با سکوت دارن قوم پرستی قرار مقام و جدال جاه و که درافغانستان  ۀضعیف البنی دولت ضعیف النفس و بود. گذاشته

  لب به سخن نگشود. ازین حقارت استقبال کرد و مرگبار

 

  ست که تقدیم می شود: ا درد دلی

 

 ی یاد بادـمـی هـت به نیکـکه نام  راد ی  دـ، سع"مصلح الدین"ایا 

 جاریست سیالب خون وـت رـبه شه  که چون بنگر و خاک بردار سراز

 ز، همچون گهرـیـالم دل انگـک  فر بنوشتی روزی به نیکی و تو

 لـلـنقش نگینی به جمع م وـچ  ث لـم   ا وـدعـد مـی که شـکالم

 رفتـم معــــالـع ه دروـتـفـهـن  تـنـمـمی رـپ ی دالرا وـالمـک

 مردمی قت وـشف درو هـتـفـنه  همدمی ت وـراف، ه دروـتـفـنه
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 2از 2

 انبیا ۀـتـفـگ (1)وــنـی چــالمـک  اـریـت کبـمـرح، ی دروـکالم

 چنین ن گفته ای چون پیمبرـسخ  یقین رـنه ای لیک به ،رـبـپیم

 

 

 

 

 

 

 

 حضرت سعدی شیرازی          مصلح الدین سعدی حضرت مزار   

 

 «جوهرند یک آفرینش ز که در»  «دیگرند بنی آدم اعضای یک»

 «ا را نماند قرارــرعضوهــدگ»  «روزگار به درد آوردچوعضوی »

 وـت الیو  ـ  ردم تــــد مــکه دارن   وـواالی ت ارـتـفـن است گـچنی

 نوشت داور تارـفـه گـب برابر  زرنوشت ۀوحـل بائیست بر و

 وـت راز از و زـرم ه ازـنیند آگ  تو "شیراز"رداران ـی شهـول

 دـسی ریشخنـی را بـکنند آدم  رند پندـیـیکت نگـن ارـتـفـگ ز

 ی کنندـوس مـردم هـم ه آزارـب

 س می کنندـفـق ده را درـنـاهـنـپ

 

 ، فرانکفورتم1۶سپتمبر 2۵ «اسیر» نسیم م.
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