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 26/05/2018                نسیم اسیر محمدملک الشعراء 

 کابل رمضان خونین

 

ماه  ،افغانستان اشرف غنی رئیس دولتجناب گفتند، سال گذشته وقتی ماه مبارک رمضان تسریف آورد، 

. گرچه رده باشدکچنین در افشانی نسال ام کند بود که خدادت رمضان را، ماه وحشت خوانده عبا رحمت و

حقیقت  اما در . زند خدا نامیده بود، فراوان داردین اشتباهات لفظی که زمانی امام حسین را فرا این آقا از

ادای  وعبادت به خدا  قران که مردم خدا پرست افغانستان خالصانه به روزه داری واین ماه نزول پار سال 

تی ح)ایران و پاکستان(  ،جاسوسی اجانبهای به دستگاه  ط وحشیان فروخته شده، توسبودند مشغولواجبات 

 و وحشت مبدل حمت را به زحمت وماه ر آنحقیقت  در مسجد دریغ نکردند و در انتحار از «رشب قد»در

ال سکه ست ا درد دلیامید است امسال چنین نباشد.   .ساختند دنیا سوگوار کنار درهرهمه مردم وطن را 

هر روز فاجعۀ جدید در وطن عزیز ما افغانستان بزرگ  نکرده بودم و با دیدتقدیم ن مناسبت یهمه بگذشته 

   :نشر بسپارم جا دارد آن فریاد دل افگار را دوباره به دست

 

 گذشت «آن به بستن لب زین و» شبی و روز کهکشان گذشت ۀرــه دایــرخ زمین بـچ

 ه نان گذشتـمـقـلۀ مفلسان به وسوس بر تالش آب ی درـبـه لـنـتش ان زـمـمنع بر

 جوان گذشت و رـپی سر ه برــافگند سای دایــخت ـمـرحـــۀ لــافـیام، قــاه صــم

 جهان گذشت رـقیـف ی وــنـزل غـنـم در مانـمیه همچو،زارـاین رهگشای راهگ

 میزبان، گذشت از تری رسید گر خشک و صیام م درـیـدایـان خـمـهـا که میــقــح
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 ربان گذشتـرا مهـقـف بر که شاد آن دلی به روزه بست خرم کسیکه لب به صداقت،

 رفت آنچنان که آب به جویی روان گذشت اگرچه گرانبارخوانده اند این روزه را

 اد ولیکن گران گذشتــدم نهــآسان ق  رزمین ماـس حیف که در زارـــاما ه

 صبحش به غصه، شام به اشک روان گذشت هجوم غم خون ازه کابل نشسته ب در

 جوانان فغان گذشتمرگ  زدرخانه ها  خون همه جویبار جاده های شهر در

 اه مرحمتـم که در «اسیر» خورم خون می

 گذشت «انزهفت آسم» جوشید خون چنان که
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