
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political سياسی
  

  الشعراءملک          

  "اسير"استاد محمد نسيم  

  2012 فبروری 25     

    

  

  

!!!نسل ُکشی ھزاره ھا  

بنياد اين دولت که . جمعيتی از ناپاکان، کشوری را به نام پاکستان با وحشت و تروراداره ميکنند

ھمسايگان گذاشته شده است، به مرور زمان، با دستگاه جاسوسی و از بدو تأسيس به دشمنی با 

آی به 6نۀ تروريزم جھانی مبدل شده و گروھی از آدمکشان حرفوی را در . اس. جھنمی آی

برابر جھان قرارداده است و اينک با خدعه و فريب و به نامھای مختلف، مردم خود را نيز 

ھا در کويته، نمونۀ کاملی از ھمان دشمنی با مردم حادثۀ خونين نسل کشی ھزاره . ترور ميکند

بدين وسيله ھمدردی عميق خود را به مردم شريف ھزارۀ مقيم پاکستان که ريشۀ . خود ميباشد

اصلی شان به افغانستان عزيز برميگردد و خواھران و برادرانی که در کابل عزيز، از ھمين 

  :براز ميکنمخاطر اعتصاب غذائی براه انداخته اند، با شعری ا

  

 گــــر تو، بقدرت و توان، نفس اماره ميُکشی      بِه  که ھزار بی گنه،  به يک  اشاره ميُکشی

 به  حــال زار بی کسان، از چه نظر نميکنی       خنجر کفر و کين بکف به ھر نظاره ميُکشی

به ھر کناره ميُکشی تيغ کشيده از نيام در صف مردمان چــــــرا؟       به ھـــر کناره ميروی،   

 جمعيت ھــــــزارگان، کـــه تکـيه گاه مردمند       گاه پياده ميَدری،  گـــــــــــاه  سواره ميُکشی

 مسخ شده قواره ات، نيست به کس گذاره ات       سر از گذاره  ميَکشی،  به اين قواره ميُکشی
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کس نھان  نميکـنی،  که آشکـــاره ميَکشیديده درای قـــاتلی،  سفسطه ساز جـــــــاھلی       ز   

 دست سياِه  ديگـــــران،  راھنمای جھل تُست       به استخــــــاره  ميزنی،  به استشاره ميَکشی

شــرم  بتو ھـزار بار، از چه ھـزاره ميُکشی!       خود به ھــزارھا دليل، درخور کشتنی، ذليل  

شدبارھا ز وحشت  تو کشته " اسير"گــرچه   

 دستت  اگــر به او رسد، باز، دوباره ميُکشی
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