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 ملک الشعرای افغانها در هجرت

 

 قند آلوده با زهر!!
 
 ،مصیبت را برای ما بجا گذاشت ، دوهند ۀقار خود دراستعماری حکمروائی  دوران زمامداری و ، از«؟»کبیر ۀتانیبر

برای یس سأت بدو از ه هردوک «دیورند» زدای افتخارفکری  ۀدیگری وسوس و« ندیوبد»بنیاد گرای دینی  ۀیکی مدرس
 بوده اند.  بار مصیبت و ، هنگامه سازما

بلیغ ت ، نه تنهاافغانستانقصبات  ودهات ، شهرها منابر مساجد و مال وعالم دین در اصدار تربیه و، با دیوبند ۀمدرس
نین مال نشیب ما شاهد چ و فراز ریخ پرأکه تدند سیاست هم می کر جاسوسی و بلکه بعضا  ، ادیخیلی بنی ۀدین به شیو
  .انطرف سرحد بوده است شده از های صادر

 امروز. ستدیگران ساخته اخاک  جزء ما جدا و از ،دل ۀرا چون پارما خاک  بخش عظیمی از دیورند نیز ۀمعاهد
ما  برابر درنامردانه ترین شیوه  ، با ظالمانه وخونین ۀحرب چون دو میراث پدری شمرده و یده راپد پاکستان این دو

 کند.  استعمال می
 وانتحاری  اطفال بی گناه را آدمکش و پاکستان انکشاف داده و سراسر رد، قرآن ۀبه هزاران مدرس ادیوبند ر ۀمدرس

. یردما قربانی می گ از روز هر فرستد وبی گناهان به افغانستان می  برای کشتار بنام طالب جاسوس تربیه نموده و
 تالش دارد اوضاع را توسط گماشته الینفک خود شمرده و شده است، جزء مشهور سرزمینی را که بنام خط دیورند

انتحاری و  دار و با گیر را طالح مااص یا به ، وبدهد تحت الشعاع قرار مغشوش و چنان، جمله طالبان ازهای خود 
 ادربر انی فراموش کنیم وکه ازین حق مسلم خود به سطح جهبخود مشغول بسازد ، چنان طالبان ه ایجاد های کنار بم

                                           :  سروده شده است، همین درد ذیل با ، شعرنام شورای صلح بنوازیم را زیرطرفه  یکگویان ساز 
 

 ـوده بـه زهــرنـد آلقـ  
 

 است «دیورند»دیگر و «دیوبند»یکی 
 ن دو، بند استــا ایـاری ما بـتــرفـــــگ

 ف دیانتـیــک م وـــــد کــنـــی بــــکـــی
 تاس « دیوبند» الی ـقید م ه درـــــــک

 

 روش خاک میهنــــــــد فـنـــب رــــــدگ
 است «دیورند » گرفت داد و ه ازــــک
 ارـتـرفـــردم گــــن مــتــــکش در، ازان

 ما نژند است رورــاج غـــــت، ن ــــازی
 

 ما ورــــــکش ی درـــدگـــــزناســــاس 
 نا پسند است و وارـــگ اـــدو، ن رـــزه

 دون ۀــــی مایــب ۀـــایـــهمس م ازـــــه
 گزند است و رب آزارــغ رق وــــزش

 

 مری شد که برماـزع، دو رـــن هــازی
 مستمند است د وـنـب د وـیــق ه درـمـــه
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 حقیقت ا درــــ، امددـنـــی خـی مـــکــی
 د استـنـا نیشخــی بـنـمــادش دشـــهــن

 
 است رـ، لیک زهده قندی می فریبــــب

 قند است شد ، گوید کهبه زهری می ک  
 تکلف ا پرـد ، امــویـــی گـــن مــخــس

 چرند است وچ وـپ بسر رــــالمش سـک
 

 قـــــدم چـــــون طــفـل نـوپا می گذارد
 ند استـعجب شــــــورای صلح ریشخ

 ، اصــــالـدـــتـــــالش بی سبب دارنـــ
 ند استـچ ون وـــچ، مقصد نمی دانند 

 
 دــدانـن بـمـه را دشـتـفـن گـای«اسیر» 

 ط دیورند استــــــــا به خــکه چشم م
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