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  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  ملک الشعراء         
  "اسير"استاد محمد نسيم  

                ٢٠١۴  جون٣٠        

  

  !!!کند خدا خير
  ویپا دست دادن دست و با از مالی، انی و مردمی که با قبول خطرات ج ــتقلب به آرای مردم

  تا کانديد مورد نظر،ی رفتندا طی فاصله ھای طوالنی پای صندوقھای رأ، بانگشتان خودسر

 خيانت به عی که صورت گرفته باشد خيانت است؛مرج ھر نھاد و ھر  ازخود را انتخاب کنند ــ

دوم انتخابات  دور  اين خيانت درسفانهمتأ.  خيانت به وطنصبوری مردم و بردباری و صداقت و

ھنگامه جو، به تحريک بيگانگان با راه  اينک مردمان فرصت طلب و صورت گرفته است و

ھای ذيدخل ھرچه  که اميدوارم طرف،سازندا مختل مير ديار و  آرامش شھر،صدا و اندازی سر

  : شود  اين بی نظمی وسيعتر نگذارند دامنۀتر به موضوع رسيدگی کرده وزود

        

  کند خير افتاده خدا رــط خا درــــه ج      ھـمکند خير افتاده خدا شر شھــر،   در ـازبـ

  کند خير افتاده خدا گـــــذر رـھـ لرزه در      جنوب ز شمال و  ز الفــمخ وزد باد مي

  کند خير افتاده خدا رده درـ پـــ ر،      حيله گــوانه به تقسيم مناصب باھمــــــدوسه ديـ

  کند خير افتاده خدا زر  و زورو  ـه زنب      پريشانی چند ،  نيکوــــد  بـ ی افشای پ

  کند خير افتاده خدا ضرر ـــان وـ زيــ ه      بما باھم گذرودخـــــــ و پــاکـــدل  ردم مـ

  کند خير افتاده خدا سر ِن فـــــاقـــــــد ز      تاقوام جنگ    ز ،ه بگـويندک آن رسم ازت

  کند خير افتاده خدا ه سرن مــــا، بـــــدام      تـمـاشا دارند دور  وطــــــن از دشــمنان

  کند خير افتاده خدا  دگـــــــر ـوای ھــه       ب جاه طلبخبرـدا بيـــــــــــ خــــ انپيشواي
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  کند خير خداافتاده  ه ور      ھـمه جــــــا شعلشده عمری که درين شعله وطن ميسوزد

  کند اده خدا خير افتر کـــــِف شـــان تبدر      خبران ريشۀ خــــود ميزند اين بيتيشه بر

  کند خير افتاده خدا رـا پسب کـــــه پـــــدر      وت گم شدــگ اخــــــــ، آھن ميان ھمهاز

  کند خير افتاده خدا شر و ن شور      کــه چنيکرده تقلب ھيھات خـيره سری   ظـالـمی

  "اسير" شبت را اثری نيست و روزکوۀ ش

  کند خير ه گــــــوش کر افتاده خداـمـکـه ھ

  

  
 ) ع٢٠١۴ جون ٢٧ــ فرانکفورت، " اسير"نسيم . م(

  
  

  :يادداشت پورتال

با احترام به حق مسلم برداشت ھمکار عاليقدر ما، جناب ملک الشعراء و فخرالشعراء، 

  : تذکر بدھيم که، بايد"اسير"استاد محمد نسيم 

ميرساند، تقلب در " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"طوری که برداشت و بررسی پورتال 

، در ھردو دور صورت گرفته است؛ ھم در "انتخابات رياست جمھوری"به اصطالح 

اين که داد و فريادھا فقط در تقلبات دور دوم برپا گرديده . دور اول و ھم در دور دوم

  .ۀ انحصارطلبيھای گروھھائی چند در جھت نگھداری قدرت استاست، نشان

" انتخابات"اما امری را که اشغالگران و گردانندگان اصلی سياست افغانستان و شاديبازی 

 .، ھمان از پرده برون خواھد افتاد"فرموده اند"اراده 

  

 AA-AAادارۀ پورتال 

 


