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 سوگ بدخشان !! در
 

 هر روز زمینی احاطه کرده است و ، حوادث طاقت فرسای آسمانی ورا ، افغانستان عزیزدهه به اینطرف مدت قریب چهار از
 طریقی به گلیم غم می نشاند. ه ، خانواده ای را بشب هر و
 و فروشان وطن، قوم پرستان، جاه طلبان، مقام پرستان که گروهی از آن این و ، ما خود حادثه آفرینی می کنیموقایع اکثر در

زندگی  و برهم بخوردمردم  آرامش تاخارجی سبب شده اند  های داخلی و دبن با زد و، هوس هوا و با، ساالران جنگ اخیرا  
، آب سالی مکرر سمانی چون خشکآ طرفی هم حوادث دلخراش طبیعی و از بگیرد. بیگانه قرار مداخالت خود و مورد ایشان
می آورند که  پذیری را بار های جبران ناویرانی  ،رفتن زمین وغیره فرو ولغزیدن ، زلزله ها، های مدهش سیالب و ها خیزی

  می آورد. توانایی را بار برون ازمصارف  مبارزه با آن طاقت فرسا و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از گوگل گرفته شدهکه با تشکر است  "رجا نیوز"فوتو از 
 

 ۀنمون، انسانهفتصد  و هزار دو بلعیدن بیش از بدخشان و زمین در رفتن فرو، اخیر درد آور خیلی خونین و ۀحادثجمله  از
آن شده ایم ، نزدیک تماشاگر و دور ده ماندگان اززن ما و آن مواجه شده اند به ن وقایع خونین است که مردم مظلوم ماآ تلخی از

ند مان زرگ افغانستان هستم وب ۀخانواد ناچیزی از من که جزء های یادگاری می گیریم. عکس، ساحه زدن در با سر بعضا   یا و
 رفته در بربادخانواده  عضو ، خود را مانند هریب می کنمتعقآرامی  با دلهره و ناوطن را  وقایع روزمره در، هموطنانهمه 

 تقدیم می کنم: لباس شعر درد دل خونین خود را در، بیچارگی با ریختن اشک بدخشان سهیم دانسته و
 

 اـه هــین حادثـسـرزم در بــــاز
 پاه ـوادث است بـح محشری از

 اردـــاز، سنگ می بــزاسمان ب
 اردـــی بــگ رنـگ مـــآفـت رن

 زدـی ریـرنـج م درد و غصه و
 ی باردـخدنگ م و تـیــر غ وتـی

 م خوردهـبه ردون مگـرـطبع گ
 رده؟؟ـم ، آرزوردهـــپژم عشق
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 یزدی خـخواب م طوفان ز دیو ی خیـزدـ، آب مرزدـل وه میـک
 ازدـی سـم باغ را خــــار، زار ازدـشعله می ت می جهد برق و
 
 زمین و ان ـزین بالهــــای آسم    

 دل خونین و استآتش  سینه پر  
 م بدخشان استـمـــــات ز قصه ا    

 است "افغان"ـام نـــا تـمـ ۀصـق  
 

 زش کوه استـلغ و ورشـۀ قص 
 وه استــبـره هـای انــسخ قصۀ

 دن استـش روـزمین ف در ۀ صق
 شدن است جوو  جسترنج  ۀقص

 
 ده ـاک شخــ زیــر پـیـر  ۀقـصـ
 ده ـــــالک شـهــ مــــادر ۀقــصـ

 است آوار رـــزی  فـلطـ ۀقــصــ
 است مارـرد بیــم پــیــر ۀقــصــ

 
 ه بخونـرقـوان غــج نـو ۀـقــص
 ونـنـته جـرفـگ رــواهخـ ۀقــصـ

 انـی پایـای بن قصه هـــــوا ازی
 ن افغانــه است دامـتـه گرفکـــــ

 
 رددـوا گـمنــه هنیست دستی کــ

 رددــزدا گـمـایی کـه غنیست پــ
 ردندـهــمــنــوایــان مـــا همه م  

 مقام خود خوردند ـاه وـغـــم ج
 

 غـیـبـی مـگـــر برون آیددست 
 ون آیدـ، سکا درین سرزمینتــ

 
 دا چاره سازکس، کس نیستـخ جز

 بیش ازین ستم بس نیست؟؟!ای خدا
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 ،شعر زیبا و مملو از احساس وطن پرستی و درد و اندوه وطن و وطنداراناین 
، که به مناسبت فاجعه جرت می باشدهم اسیر ملک الشعرای افغان ها در جناب محمد نسیاثر 

 .سروده شدهنستان بدخشان افغا
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