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 90/90/2912                م، نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 !لــــابـــالی کـــربــــک
 

 راه پغمان پیشکش می کنم: فاجعۀ، سال قبل سروده شده است، بغرض همدردی با آسیب رسیدگاناین شعررا که ده 
 

 
 نیست  دار و گیر از ملک ما به جز دار رد

 نیست وصل یار ل وـفصل گ ز جا خبر آن
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریــــبـنـم معــنسی ری زــــاطـه خـتـفـنشک
 یست ن بهار وـــــن ۀـحـرای وشی زـخ رـعط

 

 اه ـج ام وــقــان مـــبـه لـنـشـالی تــربـک در  
 نیست  ، الله زاربن گل خون می دمد زهر  

 

 ای گلـه جـاده بــتـه فــلـشع "ارـهـبـگل" در
 نیست ارـــ، اندهــیـدم راـن "ارـــدهـنـق" در

 

 ازـه تـکـواران یـس ز "انـادیـت شـدش" در  
 آشکار نیست ، ریــ، اثه ایــ، نشانیــشکل  

 

 کنی ون تا نظرــنشسته به خ "لــابــک" در
 نیست  وح مزارــل و م ـوای ماتـن از رـیـغ

 

 واــل بینــفـط ه زن وبـیـوسرشک  از غیر 
 نیست  شمار بی دد وــع جفای بی از یرـغ 

 

 دـــرده انــاراج بــه تــق بــخل دارــن و دار
 نیست قرار ، قول وهملاین معا جزا کس ر

 

 د ـــــــساد شــفــه دارالـمـا هــباد مــعــدارال 
 ؟نیست عار و عملت ننگ زین ،ای ننگ برتو          
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 ودــاد بشنــــریــنیست که ف ارـــشهر، ی در
 نیست  ارـزده را شهریـمـن غــن سرزمیــای

 

 دــدوستی نمان دت وــکس را به کس مساع
 نیست تبارــاع اونت وـس معـس را به کـک

 

 ناکسان ورــــج واده نیست که ازــیک خان
 نیست  سوگوار ورد وـنمی خ رــون جگـخ

 

 بــریــغ ۀانــکاش ه وــه النــش زدن بــآت
 نیست وش کن این افتخارـده هـنگـای سرف

 

 ؟وس هرزه می دویــه وا وــتا کی پی ه
 نیست مهار از رــمگ این نفس سرکش تو

 

 وس ای فقیهــسال ۀـــخرق رــان به زیــپنه
 نیست س آشکارـبه ک می کنی و صد کار

 

 ن ـتـروخـایمان ف و دنـنگـوس فـــطاس ه
 نیست مارـاین ق ۀحوصل وان وــکس را ت

 

 مــــو داد می زن ی روم ـم ای دارــا پــت
 نیست  دارــــــایـپ  اــما به وف ای کارــدان

 

 
 رــ، مگنـراق وطـز ف گل زد )اسیر( دل

 ؟نیست ارـــما را به ۀسیدرزان ــملک خ
 

 «اسیر» نسیم م.
 م92فبروری11

 بن المان

 

 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

