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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Political سیاسی
 

 ملک الشعراء         

 "اسیر"استاد محمد نسیم  

      

 

  

!!!نسل ُکشی هزاره ها  
بنیاد این دولت که . اداره میکنند وحشت و ترورجمعیتی از ناپاکان، کشوری را به نام پاکستان با 

از بدو تأسیس به دشمنی با همسایگان گذاشته شده است، به مرور زمان، با دستگاه جاسوسی و 

آی به النۀ تروریزم جهانی مبدل شده و گروهی از آدمکشان حرفوی را در . اس. جهنمی آی

نامهای مختلف، مردم خود را نیز دعه و فریب و به خ  داده است و اینک با  بر جهان قراربرا

حادثۀ خونین نسل کشی هزاره ها در کویته، نمونۀ کاملی از همان دشمنی با مردم . ترور میکند

که ریشۀ  ،بدین وسیله همدردی عمیق خود را به مردم شریف هزارۀ مقیم پاکستان. خود میباشد

در کابل عزیز، از همین  شان به افغانستان عزیز برمیگردد و خواهران و برادرانی کهاصلی

 :راه انداخته اند، با شعری ابراز میکنمه خاطر اعتصاب غذائی ب

 

 گــــر تو، بقدرت و توان، نفس اماره میک شی      بِه  که هزار بی گنه،  به یک  اشاره میک شی

کف به هر نظاره میک شیه ب کین وخنجر کفر به  حــال زار بی کسان، از چه نظر نمیکنی         

 تیغ کشیده از نیام در صف مردمان چــــــرا؟       به هـــر کناره میروی،  به هر کناره میک شی

 جمعیت هــــــزارگان، کـــه تکـیه گاه مردمند       گاه پیاده میَدری،  گـــــــــــاه  سواره میک شی

این قواره میک شی مسخ شده قواره ات، نیست به کس گذاره ات       سر از گذاره  میَکشی،  به  

 دیده درای قـــاتلی،  سفسطه ساز جـــــــاهلی       ز کس نهان  نمیکـنی،  که آشکـــاره میَکشی
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 دست سیاِه  دیگـــــران،  راهنمای جهل ت ست       به استخــــــاره  میزنی،  به استشاره میَکشی

ـزاره میک شیـبار، از چه هتو هـزاره رم  بش!       یل، درخور کشتنی، ذلیلخود به هــزارها دل  

بارها ز وحشت  تو کشته شد" اسیر"گــرچه   

 دستت  اگــر به او رسد، باز، دوباره میک شی

 

 

 

(ع 2۱1۲ فبروری 21ــ فرانکفورت، « اسیر» نسیم . م)  

  

 

  


