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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 42/30/4312                  م، نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 !!!کابل خون آلود
 

سیه  ، یخن دریدن های تنظیمی و75کودتای منحوس ثور ، ازوطن را در سال اخیر پنج سی و ، پایان ناپذیرحوادث خونین
متضرر  عوام مردم کشته داده و، کدام هر جاده که در کنار های آسمانی و بمب و ها اینک انتحاریآن  ۀبه ادام اندیشی طالبان و

 آن بی اثر هوتل کابل که در در نوروز اخیرخونین  ۀفاجع  داشته ام. مردم شریف خود قرار کنار در وانتقاد کرده  ،ندوش می
 مرا بیاد شعری انداخت ، دست دادند از های شیرین خود را جاناطفال ُخردسالش  خانم و جوان با خبرنگارجمله  از، گناهانی

 لیحوی در باالجبار و شهید، مردم کابل ، تعداد کثیری ازآسیاب چار حزب اسالمی از های کور راکت اثر درچند سال پیش که 
 ،ک بیتی با تغییر را شعر آن، دیگر بار گناه یک اینک بیاد بود این جان باختگان بی .شده بودند بخاک سپردهشان  های منازل

    :سپارم  می بدست نشر
 

 ل ویران شده خون می ریزدـابــــک در ازـب
 ستون می ریزد  گنهان سقف و یـب رـس ربـ

 

 ستیجاردهشت  گذری وحشت ومی کجا هر
 جنون می ریزد  نگری جهل وطرف می رـه    

 

 مـدادی ، نام برادرردانــی خــن به ایـــا بــم
 به شگون می ریزد  برادر، ما حیفون ـــخ

 

 رـمگ، این نظم یم درـاقـوف دارـنـه پــــب، اــم
 فتنه کنون می ریزد  ،م خورده است بهمـظـن

 

 رمن هستی مردم همه رفته است به بادــــخ
 دازه برون می ریزد ــــان داد زـیـــو ب ج ـرن

 

 ن چیده نشدـوط ز داوت ـع گ وـنـن جـدام
 زعیون می ریزد  قلوب و رت زـنف بغض و

 

 ردان ساالر(ــده خُ ـــه شـزمان بزرگان رـ)ب
 ون می ریزد همه خـ، لئیمان زریمان ـک رــب

 

 دــنروـت نـه شریعـــت بـقـریـط انــامگپیش
 فسون می ریزد  و رمک انش ِکردۀ بسکه از

 

 دـرکه بیرون آمـــن معــوده ازیـــــن آلـــدام
 ی ریزد ـمژه خون م ا ازـد ما به ریــرشـــم

 

 عنایت می زدلطف و دم از ،رــهـظ شــواع
 همه چون می ریزد ه خونــــک امروز بنگر

 

 صلح نرفت ۀدــئاـم رـه ســــا بــا مـــه بـآنک
 زدــی ریــن دون مـمـدح دشـــق ا درـاده هـب

 

 شد )اسیر(ـدیـنـیـن ارــمصلحت ک رــاگ ارـی
 ی ریزدــدرون م رون وـیـب د زــیـاخ امــک

 

 «اسیر»  نسیم م.                   
 بن المانم  30دسمبر14                  
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