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 10/07/2015                             م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 آشیان ویران!!
 

خدمت دوستداران وطن  است، انتخاب و مصیبت های پایان ناپذیر آور دکه یا مجموعه اشعار سروده ای از

 : می کنمپیشکش  زیزع
 

 نظام این جهان بینی برت درـچشم ع با اگر

 آتشفشان بینی ۀلـشع ای از هـطـان را نقـجه

 رومیــآماجگاه جمله مح ن،فشا ن آتشآ در

 ردم افغان ستان بینیــیا م ن،فقط افغان ستا

 مشک افشان بود سو فرحت افزایی که هر بهار

 خنک همچون خزان بینی کنونش برگریزان و

 بنشسته (1) اسـی رـیرــمه ا زه ه شاخ آرزوب

 وزان بینی اـتند باد نا امیدی ه، سو رـهه ب

 گرم است مذهب آنچنان قوم وبساط اختالف 

 همدیگرعیان بینی ومی را بهـچند قکه جنگ 

 «ده ساالرـُخردان بزرگان را ش» به قول انوری

 چنان بینی «ئیمان برکریمان سروری داردـل»

 «دونان ۀپنج حزین در حیران و د احرارو  ـُ ب»

 «محتاج دو نان بینی بینی، نیز ابرار اگر»
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 ملت را ملک و ارـخـتـد کاخ افـزنـری روـف

 بینی های این بی مایگان به حیرت گر، به بدعت

 دـی آیـود مـشم آلـده پـدی آسمان در زمین و

 طالبان بینی پشمینه پوشان چهره هایدرین 

 ا خم شدـه هـشریعت شان و زیرعت بار به زیر

 ان بینیـزنـیری بـسختگ بند و به مردان قید و

 زمین یابی قعر در سکوت مرگ یکی را در

 آسمان بینی هفت در نخوه و غرور یکی را در

 ویی، نمی یابیـج که را جمع آشنایان هر ز

 بیگانگان بینی ۀبرزن، چهر کوی و هر که در

  ویران شد غور هرات و و بلخ  نه تنها کابل و

 به سوی بامیان بینی چشمت خون بریزد گر ز

 صفایی نیست و رـسی خواجه صفا کانجا دگر مگو

 گمان بینی ا را درـله هـیـم خیال و را در اصف

 شــواالی ام ـن ان وـارفـع ان وـقسم برعاشق

 نشان بینی عارف یابی، نه از خبرعاشق  زه اـن

 امان یابی ن وـام سرا خواهی اگر مـن ماتآ در

ُ به ج  دارالعذاب، آنجا کجا داراالمان بینی زـ

 اکنون «اسیر» ، باغ ویران شدطوفان حوادث ز

 ، نه گل، نه بوستان بینین داریـمـذوق چ اگر

 

 میالدی 2001اپریل  24بن المان 

 «اسیر» نسیم م. 
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