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 ملک الشعراء افغانهای خارج کشور

 

 دشمنان حقیقی ما !!
 

 طالبان و مذاکره با مکاری در، به امید هکابل شریف صدراعظم پاکستان در نواز ، چندی پیش ازگرم پذیرائی بسیار
 ازداری   مملکت امور دراستشاره  و به آرزوی استمداد کرزی به ایران تعجب آور غیرمترقبه و اینک سفر
پیش  برابر نیم سال قبل در سه وکه  به یاد شعری انداخت، مرا به مددگاری روحانی، علی خامنه ای« ؟»روحانیت 

« ؟»اثر نیکو مناسبت سفره ب دیگر که اینک یکبار شرقی وغربی سروده شده استۀ همسای دو هرۀ مغرضان آمد
 می سپارم :  بدست نشر، کرزی

      
 دش  روی افغان می ک   ، بریغ دشمنیـرکه تــــه

 دش  ان خود است ودست ازجان می ک  ـدشمن ج
 ادن ساده نیستـتـ، اوفردان دورانـــمبا گشن 

 دش  افغان می ک   و ، شورافتد ه با افغان درهرک
 

 درعناد افتاده است و ه با ما درستیزــک رــــه
 دش  جان می ک   ، دست ازذاردـی گـپا به آتش م

 جهان ه دادیم امتحان راد مردی درــــرچــــگ
 دش  ا تیغ بران می ک  ــــم رـــــس رــــدشمنانی ب

 
 وی شرق ناپاکی قدم پیش آوردـــــس ه زـــــگ

 دش  رآن می ک  ـم قـ، ایران حکسوی غرب گه ز
 آهنگ بد خواهی کند، آز با حرص و یآن یک
 دش  جان می ک   ۀ، شیروم افغانــق از رــوین دگ

 
 گران دوش ما بار رــــذارد آن یکی بــــمی گ

 دش  چندین خری را زیر پاالن می ک   رــوین دگ
 کرده مدرسه ، آن یک بازقتل عام رـــــــــهــب
 دش  دبستان می ک   غان را دگر، هم ازــل افـفــط

 
 دیثـــ، این به آیات وحه بمب انتحاریـــآن ب

 دش  ه پوشان می ک  ـعمام، به دارانان را وجوــن
 گرفت ال ما ازین داد وـــــــردم آزرده حـــــم
 دش  رنج فراوان می ک   زد وـون دل می ریـــــخ

 
 «اسیر» ما وم با وقارــکه ق روزید ــرس می
 دش  ران می ک  ــای حلق پاکستان و ق خود ازــح

 
 «اسیر»نسیم  م.

 م18اپریل  10
 فرانکفورت
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