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 24/04/2017                 م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 

 !طالبان شعور و شعار
بین بردن زن،  با از های خونین می آفرینند وحادثه  ،افغانستان کنار گوشه و هر در روز طالبان هر

ولیت را ؤمس و انواده ها را به ماتم می نشانندخ، جوان و ، پیرمرد، طفل

، خان اینک بعد از واقعه خونین شفاخانه داوود .می پذیرند هم با افتخار

شریف  قرارگاه اردوی مزار ترین واقعه در اپذیرمل نحت خونین ترین و

تالش های مذبوحانه سانه أمت بی کناه را برگلیم ماتم نشاند. ۀصد خانواد دو

، به جایی نمی دارد قرار غدار و مکاردشمن  برابر چون دردولت هم، 

 حوادث مکررسوگواران غرض همدردی با ه ب و ین مناسبتیچن بهپوره سه سال پیش  این شعررسد 

 می شود: است که تقدیم دوستانسروده شده 
 

 گوشه دارها رــهه د بـرده اناده کامک شعارها و ورـرس شعـپطالـبان مـ از

 کنارها هر تا جوی خون روان شود از د مدامــده یـدایت شان مـ، هاباداره

 ه داد رسیده هزارهاان بل شـجه زــک مردم درین جهانه ب ستا ن قصه روشنـای

 ا انتحارهاب و وحشت اف وطـتـاخا ـب رعب وخوف وترسبا دن وسربری قتل وبا

 حمارها اند از تر وارــهل خاما به ج مالی ِده ب العلم ازوانند حدیث اطلخ

 خارها غیر ،امارت شان ل نیست درگ  ان اساس عمارت ندیده ایمش کار در

 کف اختیارها ر، زـیــغ ره امــداده ب حیف، خویش ندارند، حیف خود اختیار

 نند افتخارهاک رـیـوکـری غـن در بیگانه می چرند چراگه ـون رمه درچ

 ه نوشتیم بارهاـولـن مقــه ازیگـرچ نکرد وش این گروه عجایب اثرگ در

 داریم کارهاـن هـچ رشان اگ با کار ه کارخویش مالمت همی کنندما را ب
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 2از 2

 دارها م وـیغ ببینیـت رـه زیـا بـه سـر  نصیبازین جمع بدیارب نصیب کن که 

 انتقام بهر که از اسیر() روزی رسد

 کنارها ج وـنـه کـب دنبال شان کنیم

 

 فرانکفورت، م14اپریل  8 اسیر(نسیم ) م.

 

 
 

 
 


