
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 1 از 1  ه  شمار

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

 

  

 

 03/08/2016                   م. نسیم اسیر  
 ملک الشعرای افغانها در هجرت

 دولتداری؟؟ طالب و
 

 یا داعش تحت تسلط طالبان و اداره دولت خارج و کابل، بیشترین ولسوالی ها از رسانه ها در به اعالن دیروز نظر

 دولتی مهم شخصی ومناطق  منازل و برحمالت خونین، روز،  ، هرکابل نیز شهر در طرف دیگر از قرار دارد و

اطفال به خون می غلتند. دولت وحدت  جوان و و پیر و مرد زن و آن تعداد کثیری از اثر صورت می گیرد که در

د های دروغین وعده، وعی جزاست، توان نا کام وحفظ امنیت مردم، نا  پاره کردن ها در گلو ملی هم با تمام ادعا ها و

تقبیح اعمال ناشایست ، فسوسا آه و جزخود  برای تسکین خاطرفاصله ها  از پوره نیست، ما نیز دستش کاری از

     :کاری انجام داده نمی توانیم دیگر عاملین،

       

 م انتحاریـرس است مگرچنان   ه جاریـلـان ایـبـل طالـهـزج

 همه چون شام تاری ده روزـش  وحشت اندر که گردیده همه در

 وای مرده داریـخانه ن رـبه ه  ی گشته نازلـمنزل بالئ رـبه ه

 است جاری شهر که سیل خون به هر  م را آب دادندـتـچنان نخل س

 باری بی بند و و رتازیـبدین خ  تالشند داری درـم ی دولتـپ

 چون مداری رای شریعتـبه اج  مردم می فریبند داری وارـم

 ه بنمایند جاریــآی دیث وـح  بریدن سر پا و دست و به فکر

 ردم أزاری، عیاریـم ند درـک  دین را که طالب بنازم اینچنین

 اریـد قـوزنـامـرآن، بیـکه با ق  دارسـاد مـد بنیـادنـهـبن وـچ

 اریــوت، بردبـات اخـه آیـن  خواند «فاقتلوا» ه هایـبه قاری آی

 ی اعتباریـب ده، ازـهرآنچه خوان  نقاضت زا هرآنچه گفته یکسر

 اریـخـتـان افـکش ه آدمـــمـه  دیارند و همه ویرانکن شهر

 ، عاریادراک دانش و فهم و ز  غرقند هلج در ولی خود تا گلو

 مداری ، دولتمرا دــیآعجب   وحشت ازین جمع سراپا جهل و

 

 ، فرانکفورتم11نومبر 8 «اسیر» نسیم م.
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