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 «اسیر» نسیمحمد ماستاد        

 ۵۱1۲ آگست 1۱            

  
 

 !!طالبان سوگواری امیر

 و هانارامی درنامش  ازتنها  من وجود خارجی نداشت و عمرکه به نظر باآلخره مرگ مال

، پاکستان "آی. اس. آی"جمله  از ــ" معتبر"مراجع  استفاده شد، ازافغانستان های ویرانی

 سرحد از بیرون داخل و درو فاتحه  ءبرگزاری محافل دعا با ید شد وــ تائ این گروه گردانندۀ

چنین  که آقای غنی در این .اشتراک نمودند فاتحه درما هم  "دولتمردان" تعدادی از ،وطن

 مردم صافدل و؟ خدا خودش میداند ،است ثرمتأ قدره چ "المناک" موقع حساس ازین واقعۀ

پیروان این  خباثت در روحیۀکه بینند ، اما نمیگیرندما این مرگ را به فال نیک می باورخوش

. آی" و تحت ریژی همکاری این کشتارها با ست و یعمیقش باق جنبش باطل به شکل شدید و

 :شودست که تقدیم می دلی درد !!!ت؛ که چنین مبادادامه خواهد یاف "آی. اس

    

 زبان را دهان را و، بربست مرگ آمد و     دید جهان راکوری که به یک چشم همی

 قِران را و ران راـدرآمیخت، ق   صد بار     فاجر و فاسقد خو و جاری قرآن به زبان

 ساخت گمان را یقیناین سفسطه پرداز،      همیخواست غیر روِ ـگ ردما را به یقین 

 جهان را این مائده جان را و سر زد بر     انب به سیاستـــــــاج  دست  بۀشد ملع

 ن راببین ذلت شا، دم غیرـــــــــــپیش ق     تعظیم فرو کرد خواری، سر با خفت و

 را نه آن و دناین مانه  نیز رهن و لفض از     رهنگـف  دانش و مدرسه و بربست درِ 

 و زد د ره زنان را د شدردان به تعبُّــــم     دشمن جان شد جوان و پیر وزن  با مرد و

 هان راهان را و مِ ، کِ قید ستم ساخت در    کشتن و بستن نه شنیدیم و نه دیدیم  زـج

 برسانیم فغان را رــــــــآخ گوش که در    ست پریشانی ما کس نشنیده  ریادــــــــف
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 نان راکند دامن رضوان و جِ  وده ــــــآل     نامش به جهنم شد و  دوران وبۀــــعجا  

 غم طالب از «اسیر» یمردـــی کدرد دل

 بیان را این شرح و کنم سر به که، تو از غیر

 

 

 (، فرانکفورت۵۱1۲ گستآ 4ــ  «اسیر» نسیم.م)

 

     

 


