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 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 طالبان!! سوگواری امیر

ویرانی  و ها رامیآ نا درنامش  ازتنها  من وجود خارجی نداشت و که به نظر عمرمحمد  باآلخره مرگ مال

 د شد ویئأت ،این گروه ۀ، گردانندپاکستان .آی. اس. جمله آی مراجع معتبر، از استفاده شد، ازافغانستان های 

اشتراک  فاتحه درما هم مردان  دولت تعدادی از ،سرحد از بیرون داخل و دربرگزاری محافل دعا و فاتحه  با

  .نمودند

  .داند است خدا خودش می متاثر چقدرالمناک  ۀچنین موقع حساس ازین واقع در "غنیاشرف "که آقای  این

 در تثخبا ۀروحیکه ما این مرگ را به فال نیک می گیرند اما نمی بینند  خوش باور دل و مردم صاف

مه ادا .آی. اس. همکاری آی ها با این کشتار ست وا یعمیقش باق پیروان این جنبش باطل به شکل شدید و

 . که چنین مباد ،تخواهد یاف

 

 :ست که تقدیم می شودا دلی درد

 

 کوری که به یک چشم همی دید جهان را

 زبان را بربست ، دهان را و مرگ آمد و

 رـفاج و فاسقد خو قرآن به زبان جاری و

 ران راـق   و ران راــآمیخت، ق   در صد بار

 خواست غیرهمی گرو دررا به یقین ما

 گمان را پرداز، یقین ساختاین سفسطه 

 تـاسـیـه سـب بـدست اجان ۀـبـعـد ملـش

 جهان را جان را و مائدهاین  سر زد بر

 تعظیم فرو کرد خواری، سر با خفت و

 ن راأـت شـن ذلـببی، رــیـدم غــش قـیـپ
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 رهنگـف دانش و ه وـمدرس بربست در  

 را نه آن د ونما نه این نیز رهن و لفض از

 دشمن جان شد جوان و پیر وزن  با مرد و

ره زنان را دـد شـبـردان به تعـم  و زد د 

 م ــدیـم و نه دیــکشتن و بستن نه شنیدی زج

 ان راـان را و مهـ، کهم ساختـد ستـقی در

 ده است ـیـی ما کس نشنـانـشـپری ادـریـف

 م فغان راـیـرسانـب رـی آخــوش کـگ در

 نامش م شد وـنـدوران به جه ۀـوبـجـاع

 نان راـن رضوان و جــد دامـوده کنــآل

 م طالبــغ از «اسیر» یمی کرددرد دل

 بیان را این شرح و کنم کی سربه ، ازتو غیر

 

 م، فرانکفورت15 اگست 4«اسیر» نسیم م.
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