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 ملک الشعرای افغان ها در هجرت
 

 

 !! داران بامیان مشعل
 

 
 

 
 

 

 

  
 

تا قیام قیامت فراموش هفت ثور، که وس حمنکودتای  ننگین ترین واقعۀ تأریخی افغانستان بعد از ترین و تاریک
است که چارده سال پیش به  بامیان تأریخیهای خیلی گویای بت  بی زبان اماهای تندیس تخریب  نخواهد شد، همانا

 ۀصفح در ای طبق اطالعیه .ریخ وطن با آن آلوده شدأتطالبان، دامان پاک  متحجر امارت تحریک پاکستان، در
پای بت ها،  پیمائی در راه فرهنگیان با روشن کردن مشعل و ثیری ازک مارچ، تعداد11 ، شام.سی .بی .انترنتی بی
اهالنه را تقبیح کرده ام، اینک آن سروده جاین عمل  منظومه ای، که با سرودن من نیز. یاد آوری کردند ازین روز

 :می گذرانیم نظر را با شما یکجا از
 

 م با داستان بامیانــده می ه ای سرـالـن
 انیان بامـتـان، یعنی بـی زبـان بـزب از

 

 ، اما بسان برهمنتن بت پرسـنیستم م
 اشک می ریزم به دامن، خونچکان بامیان

 

 آسمان بامیان می بارد زمین وـون هـخ  دانی؟ به شهرغلغله ماتمی برپاست می
 

 بامیانان ـاکان، زبـد سفـدنـف، ببریـیـح    جهان بودا، در این تندیسحرف گویائیست 
 

 ام شدـل عـتـبرپا گشت ق یزـۀ چنگـنـتـف

 مهربان بامیان و ازـب ان پاکـردمـم
 

 چوب آنجا نشد اصال دریغ سنگ و جفا بر از

 ان بامیانــیـش کشیدند، آشـآت سخت در
 

 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assir_nacim_mashal_daaraan_baamiyaan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assir_nacim_mashal_daaraan_baamiyaan.pdf
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 بپرسی گویمت من گر دل از قصه جان و

 ها بود جان بامیان ن بتـن سنگیـاین ت
 

 استواروه ایستاده ـک ۀمیان صخر در
 الل شنسبان بامیانـج و رـد فخـشاه

 

 داستان بامیان ن داشتند ازـرنگینقش   زمان و عصر دل در قرون وپیچ  درخم و
 

 بامیان شان و زـع دور قصه ها دارد ز   زبانبی  زبانی نیست، لیک اینکوه را گرچه 
 

 چون حبابخالی  و این سبک مغزان که بی عقلند

 ان بامیانـتـباس انـتـداس د ازـنـلـافــغ
 

 نام پاک اسالم این جفا کردند حیف زیر

 امیانبتان ــآس ان درـیـبام وارــج در
 

 
 فرق طالبان بامانـه ش بـد آتـنـتـریخ  حکم دیگران هنادانی ب جهل وطالبان 

 

 زان بامیانـحسرتا ، دیدم بچشم خود خ  ناکسان ورـج بهارستان آن وادی ز در
 

 دنیا رسد رــوش کـگ در ، آواز«اسیر» تا
 ی، با فغان بامیانــردان صدایــوا گــن مـه

 
 ، بن المانم2331مارچ 11 «اسیر» نسیم .م

 


