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 ملک الشعرای افغان ها در غربت

 
 دلم خون نیاید!! عالجی بکن کز

 

  ۀمترقب غیر حد و نراد افتاده است، دوستی های بیش از او داریم یا جهان دیده در ساده دل قرار ما صاف و دانم نمی
ه بان ش ۀداخل ادعای وزیر وبه کابل نظامی شان  پیهم کارمندان ارشد ملکی و و پاکستان با سفرهای مکرراخیر 

یچه گ دوستانی چون من سر برای من وافغانستان،  در تالش برای آوردن صلح مملکت و بین دو اخیر نظیردوستی بی
  آورده است. بار

ی م شدت انکار به حدت و، نهاآ حمایت از و القاعده ، سران طالبان والنه های تروریستی موجودیت پاکستانی که از
، شفقت و مهربانی با «یکبار یکی و» به اصطالح کابل عزیزاینک  ،این ادعا را یک اتهام می خواند و دزیرو

 ددم به آسیب رسیدگان پنجشیر همه اولتر از مذاکره می کشاند و با دولت افغانستان به پای میز را طالب  تروریستان
  مساعدت می کند. و

 هارویی  دو ورنگی  دو نچنی برابر ارده سال پیش درهی انداخت که چیاد منظومه اه ، مرا بنا بهنگام این تغییر
       تان می گذرد: نظر از اینک سروده شده است و

 

 یدرد و سوزآنچنان دل است  مرا در
 دـایـیـون نــالطــدست ف ش زارــه کـک
 

 رزه داردـــن لــت مـرانگشـس م درـلـق
 دـایـیـه مضمون نـن خامـذ ازیغـه کاـب
 

 هــــتــرفـگ درــکــرنگ م ازـان بـهـج
 دـایـیـره روزی به افسون نـیـن تـیـنـچ
 

 الیستـمـک ازوـه بـان را بـدرتــق رــاب
 دـایـیـون نــانــازوی قــب ا زورــه بــک
 

 ودـــدرت خــق رــش اگــایــد آزمـنـنـک
 دــایـیـادون نـان مــفـیـضع رـب زـه جـب
 

 یــایـخ ان ژاژ در د سرــی زنـونـنـج
 دـایـهامون نی صحرا و دشت و که در

 یــعـد جمــبرارن رـی ســگـوانــه دیـب
 دـمجنون نیای به صحرا ز دونــــایکه 

 

 را  اــــد مـنـتـی گرفـــــاهـنـه داغ گــب
 دـیایـدون نـای ،ه عقل کسـب زـرگـکه ه

 

 ادرـم ز رــان تـربـــهـم ۀـــن دایـه ایـب
 دـــایــیـرون نــیــراه ب زــد کــیــویــبگ

 زدــریــرادی نــــــم اــش نــا آتـــمه ـب
 دــایــیـون نـ، دگرگدـه ره راست باشـب
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 د دزدیـنـد چـنـی کـم رـی اگـــاهــنــگ
 دــایـیـزون نــحـان مـفـیـضع ا برــفــج
 

 دــویـــجـی نــــانـربــهـان مـشـک آدم ز
 دــایـیـردم دون نـــــم از ارـن کـه ایـک
 

 زدــریــون نــخ د، دگرــد نگویــب دگر
 دــایـیـوزون نــچ مـیـهش ـامتـق رـکه ب

 

 رآردـت بـفـدست ال وزون اگرــه مــچ
 دـــایــیـرون نــیـک بـیـن ۀتـفـن گـــازی

 
 «رخم پاک کردن چه حاصل سرشک از»
 «دـون نیایــم خــدل زــن کــی بکــالجــع»

 
 
 ، بن المانم2001اکتوب «اسیر» نسیم م.
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