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 ملک الشعرای افغان ها در هجرت
 

 !های پایان نا پذیر درد
 

 افغانستان سراسر وپکتیکا اورگون  در خون خفتگان اخیره ب یادی از
افغانستان  سراسر همه روزه در گوانتانامو، درین اواخر های بگرام و زندان سرشناس ازبا آزاد شدن طالبان 

 می سوگوار خانواده ها را کام مرگ می کشد وه مردم عوام را ب تعداد کثیری از انفجاری صورت می گیرد و
خود  افتخار به رنج مردم و ، طالبان به عهده می گیرند واولین قدم ولیت تمام این فجایع را درؤمسسفانه أمت. سازد

میدان  بر حمالت مکرر والیات و اکثر در ووالیت پکتیکا اورگون  در اخیر بار خون ۀچنانکه فاجع .می افزایند
 .است برادران آزرده خاطر برابر ، نتیجه همان لک بخشی های دولت درهوایی کابل

 

حالیکه با     ، درطرف همسایگان اشاره داشته استه بهمیشه  اخیر، انگشت انتقاد ما ۀنیم ده ، سه وحوادث خونین با
  .خود ما بوده ایم دن ها، اکثرا  زعاملین اصلی تیشه به ریشه ، می بینیم که تعمق اندک
 وطن دادیم،  این ما بودیم که برده وار، دولت خون آشام شوروی وقت را اجازه هجوم در 
  ویران  ها را شهر و پاکستان را بردیم  قامات ایران و، فرمان مهای جهادیاین ما بودیم که زیرنام تنظیم

 ،کردیم
 پاکستان  .آی .اس .آی ، جهنمیآستان دستگاه جاسوسی بر نام طالب، سر بودیم که زیر باآلخره این ما و

 .وطن ادامه دادیم ریزی ها را در خون ۀسلسل تا امروز گذاشتیم و
  ۀسپردملکی کسانی وجود دارند که سر دولتی واورگان های  اکثر هستیم که در اکنون هم شاهد و 

هجوم  .سازند زمینه را برای نفوذ بیگانگان آماده می هستند و شکنی ها مشغول کار همسایگان مغرض و
بیرون  نیز ها کنر هیرمند ووالیات  در .آی .اس .آی و حمایت اردو چتر طالبان زیر مترقبه  اخیر غیر

یا به اصطالح روز، برادران آزرده خاطر،  زندان ها بروی طالبان و ۀگشودن درواز .ازین مظنه نیست
 بار آورد تا طالبان یک ، این مصیبت را بارنها که به سطح جهانی محکوم بودندآ آزادی تعداد کثیری از

 کدام مجرمین حرفوی و قدرت آزاد شدگان که هر استفاده از ساخته، باو مسلح  خود را منسجم تر دیگر
رامی آ ، سبب ناهجوم آوردهکنار، حتی ادارات رسمی  گوشه و هر ساعت در هر روز و ، هرندحقیقی بود
 .   افغانستان شوند سراسر قتل بی گناهان در عمومی و

 

 دیگر تعداد کثیر اطفال را گرفت و زنان و جمله بیشتر بیگناه از جان نود نفر پکتیکا، باز رگون دروفاجعه خونین ا
حوادث خونینی است که درین اواخر، بخصوص پس  ۀاین فاجعه سلسل. داد مرگ حتمی قرار ۀورط در را زخمی و

 حتی در افغانستان و سراسر در گوانتانامو و های بگرام  زندان از کشان آزرده خاطر،  والنه آدمؤمس آزادی غیر از
 .صورت می گیرد روز ، هرپایتخت

   

 خونست هاست که میهن نشسته در سال ز
 ونستـگـخـــانواده گل دامــــن هـــــر کنار

 دای سوختگانــــبـگـــوا نــ بـلــنـد گشته ز
 ونستـ، بـــــه رود جیحم بیحدــم غـــتالط

 اردـبیگانه درد می ب خــــود و جهـل از ز
 زونستـــاف تـگـــرگ حـادثه ها نیز، روز

 رزدـــ، زمین همی لطبیعت قهـــر گهی ز
 ونستــرگـجهان دگ، آب خروشان گهی ز

 به زمین روـکمر، ف وه وکــ لغزش گهی ز
 شماره بیرونست ، ازدگانـش روـبه غـــم ف

 هرات  فاریاب و زنی وـغ ـه کابل وگهی ب

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assir_nacim_dard_haaye_paayaan_naapazir.pdf
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 ونستـاُرگ رــ، به شهخونینۀ گهی به شیو
 بستانست راغ و و باغگهی  نشستهخون ه ب

 ونستـهام خفته دشت و گهی به شعله فرو
 بـمـعـصـیـت انــتــحاری طال گــــهـــی ز

 خونست هایی از جوی، ده قریه و و شهرب
 زندان ـرمان رها شد ازن زمان که بفآ از

 قـتل درین جمع جزء قانونست و ـرورتــــ
 ن نکنیـخال بتان سخ ط وــخ از( اسیر)

 ؟مضمونست کالم ون ـم میهـــتـرا فقط غ
 م12جوالی11فرانکفورت  (اسیر) نسیم .م

 
 


