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 50/50/2512                      نسیم اسیر م.
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 ایران درجوانان افغان  اعدام
 

ایران، تکان دهنده ترین خبری  مخدره درنوجوان افغان، به اتهام قاچاق مواد  اعدام دو درد آور هفته پیش، خبر دو
 از ورای رسانه ها بگوش همه رسید.  بود که باز

 

 خون آشام ترین عملی.  و این عمل قاچاق مواد مخدره نهمذهبی دارد  انگیزۀ نژادی و بیشترها من این اعدام  به نظر
 از روی اجبار اتباع افغانی که اکثرا   جمله مذاهب، از اقوام و دیگر برابر درایران طرف رژیم آخوندی  ازکه ست ا
  .اسالمی، به آن رژیم پناه می برند اعتماد به دولت ظاهرا   به امید و و
 

رحد سه کند، حتی ب را تعقیب میشان یک  مترقبه هر های غیر بالچه که آنند  غافل ازاین پناهندگان مظلوم افغان 
سوگ جگرگوشه های  دری جوانان خانواده هاو  .باشیم میبوده ایم و همیشه شاهد آن  اعدام های غیرعادالنه که ما

 گلیم مصیبت می نشینند.  شان بر
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دل  رها ب به دردمندان بی وسیله وطن که ازین بی عدالتی ها داغ زبان شعره بی پایان را بجانکاه و خواستم این درد 
 دارند، تقدیم کنم :

        

 
 افغان در ایراناعدام جوانان 

 

 
 ستا هنگامـه ای بــه دوران بــاز

 ستا انـوم افغـدرد قــ سـخــن از
 

 مـتــ، به سها قــوم افغان کـه سال
 ان دژمـنـمـــدش ـد بـــارشــی کمــ

 ان داردـتــــقـــوم افغان کــــه داس
 ران داردـــدیگ م زـ، هخود هـم ز
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 انـام جهــمـت قـــوم افـغـان کـه در
 ۀ دورانـبـنخ اسـت و فـراز ســر

 هــتـشــ، داســتان گادهدسـت افــتـ
 هــتـشــۀ جـهـان گـچـهـمـــه بـازیـ

 دـهـای روز، دربندن الــبـــــــه بـ
 دـدنـونـیـه پــای زمـــانـبـــه جــفـ

 اـــقـــیــد انـتـحــاری ه گــــاه در
 اـــزاری هـراه بــــم گ در اه گــــ

 امـــــون آشـشـتـه دشــمـنـان خــک
 امــرین کــعــدوست شی تلخکام و

 ی اشــدگـالی زنـب بــگـــاه طـال
 ای زندگی اشـجه رگ خیزد بمـ

 ارانــک مـــشـــده بـــازیـچـــۀ ست
 ارانـبـدست ج مـی کشــد جــبـر

 
 ستا د فـراوانـحـ درد افـغـان ز

 ستا ایران دام هـا درـرنــج اعــ
 

    کــدام و چیست گـناه نــدانـد کس
   اعـدام شــونــد چــرا نــوجـوانان

    
      خبـیـث پـــوش سیـاه گـروه ایــن

   حدیث هـزار بــا جمله هـر به که
    

     را عــالـم خـــلــق فـــریـبـند یــم
   را آدم کـشــــنــد ـذلــتـمــ بــــر

    
    شـیـطـانی گاهـدست ایــن!  یـارب

   روحانی و  امام از است ُپــر که
    

    را وـجــ اجـراـم خـبـیـثــان ایــن
   را خو بــد پست وشانــپ جـامــه

    
 

 ِده ـتـشراف شــیــــوۀ انــدکــــی
 

 ده آدمــیـت، احساس و ـرـفــکــ
 
 

 اسیر نسیم. م
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