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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Human Rights  بشرحقوق 
 

 ملک الشعراء                

 «اسیر» نسیممد ـــحماستاد        
 6312 سپتمبر 03فرانکفورت ــ        

 پورتال: تنظیم و ویرایش            

 

    
 !!!"سعدی شیرازی" بر نداء

 که هر ،ن افغانرامهاج برابر رد «ایران پاکستان و» همسایگان نامردانۀ ظالمانه و رفتار

که  چنان .است انزجار نفرین و ، درخوررددــــای مختلف اعمال می گــهــــبه شیوه  روز

و دور از  حقارت آمیز با شیوۀچندی پیش، شیراز،  مقامات پولیس دولت آخوندی ایران در

های وظیفوی خود برای ، به نام دستاوردقفس افغان را در هندۀنان پنا، جواشأن انسانی

 ،افغانستان البنیۀ ضعیف النفس و دولت ضعیفارکان  .ندبود به نمایش گذاشته مردم شیراز

چشم ازین حقارت  دارند با سکوت مرگبار پرستی قرار قوم مقام و جدال جاه و که در

  :ودکه تقدیم می ش ،ست درد دلی .ندلب به سخن نگشود و ندپوشید

  

 می یاد بادـــــه ،یـــکه نامت به نیک      دی رادـ، سعح الدینـــــــــــایا مصل

 ست سیالب خون جاری تو به شهر      که چون بنگر و خاک بردار از سر

 ون گهرــالم دل انگیز، همچـــــــــک      رـف ی وــــبنوشتی روزی به نیک تو

 مع مللـــج به ،نقش نگینی وـــــــچ      َمثَل ا وکه شد مدع   ،المیـــــــــــــک

 معرفت یالمـــع ،ته دروـــــــــــنهف      پرمیمنت المی دالرا وـــــــــــــــــک

 مردمی قت وشف   ،ته دروــــــــــــنهف      مدمیـــه فت ورأ، ته دروــــــــــنهف

 انبیا گفتۀ ،ون  المی چ  ـــــــــــــــــــــک      رحمت کبریا ،المی دروـــــــــــــــک

 چنین چون پیمبر ،ن گفته ایـــــسخ      یقین ک بهرـــــلی ،ینئ رــــــــــپیمب

 «ندا یک جوهر ز ،آفرینش که در»      «ندر اــــپیک بنی آدم اعضای یک»

 «اند قرارعضوها را نم رــــــــدگ»      «درد آورد روزگار عضوی به چو»
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 توالی تو ،ردمـــــــــــــــکه دارند م       واالی تو تارــــــــــــگف ،چنین است

 نوشت ،داور تارـــــــــــبه گف برابر      نوشت ،زرۀ ــــــــوحـل یست برو با

 تو راز از و رمز زا ،هـــــــــنیند آگ      تو رداران شیرازــــــــــــــشه ،ولی

 بسی ریشخند ،ی راــــــــــــکنند آدم      نگیرند پند ،تـــــــــنیک تارـــــگف ز

 هوس می کنند ،ردمـــــــــم به آزار

 دقفس می کنن در ،نده راـــــــــــپناه

 

 

 (، فرانکفورت6312 برسپتم 6۲ــ  «اسیر» نسیم .م)

 


