
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

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 سره سرھم 

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

  

             ملک الشعراء
  "اسير"استاد محمد نسيم    

    

  
  !!!ھيتلِر ديگر

، با  ادبياتزۀ نوبل برندۀ جاي و شاعر و نويسندۀ چيره دست المان،"ونتر گراسگي"باآلخره آقای 
سرودن شعری، مھر سکوت را شکست و حقايقی را در مورد سياستھای عجوالنۀ اسرائيل و 

، از جمله حمله بر تأسيسات اتمی ايران، ھنگامه يانهتصاميم خودسرانۀ آن دولت سرکش در شرق م
اين دولت . اصطالح عاميانۀ کابل عزيز سنگی را بر بيت المقدس حواله کرده استبای را برپا و 

مغرور و بی انصاف که از نازکمزاجی، نميخواھد گفته شود باالی چشمش ابروست، از مدت بيش 
تلر در دوران جنگ عمومی دوم را از سه نسل المان يھ از ھفتاد سال به اين طرف، غرامات کشتار

س العمل  يا مردم المان، با شدت عک دولتميگيرد و در برابر کوچکترين گفتار، يا نوشتاری از
نشان ميدھد، تا سرحدی که يک نويسندۀ حقيقتگو در سرزمين اسرائيل، ممنوع الدخول اعالن 

و اما خود مغاير اصول و ضوابط بين المللی آنچه دلش بخواھد در برابر دول جھان انجام . ميگردد
مداران اين ميدھد، چنانچه از بدو تأسيس تاکنون ما ھمه شاھد اعمالی قبيحتر از ھتلر، توسط سياست

  .دولت در برابر مردم مظلوم فلسطين و ديگر ممالک  جھان ميباشيم
 قتل عام  فلسطينيان مظلوم توسط اين دولت، نوشته بودم که با به خاطرشعری دارم که چند سال پيش 

  :شما عزيزان يکجا از نظر ميگذرانيم 

     

  سرکشيده ھـيتلر ديگر ـان ـــــــناھـل بی گ      به قـتآمد و زورآور ديگر رــــزور ديگــ را  ان جـھ

   و باور ديگر ـــر استـــاد ديگرا  اعـتـقه او       ک ترا باور نمی آيد ايشـــــــدلی ھه اين سنگين ب

   محشر ديگر اد شورــــ، ايجرد اھـريمنیه کــ      کدالت بينـــــز و ميزان عــقـيام  روز  رسـتاخـي

  که ھردم با برادر، ميخورد خون، خواھر ديگر"      رسی؟ه ميپـــــــدادش چحساب کشتگان تيغ بي"

  ، داغ سـپند مجــمر ديگرشودی ميــــــــــوانجـــ      ، ھردمــــــر افــروختهبيدادگ ازين آتش که اين 
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  رديگرسنگری تا سنگ که خونش کرده رنگين،       رد سخـت پيمان راـــــــــ رادمــ ت آنبنازم ھـمّ 

  وئی به مردی، جوھر ديگرــازين بھتر چه ميج      از پا نمی افتد ف ميھن ميکند، ــــود وقـر خـسـ

  غان خيزد که اينک مادر ديگر خـــون فز سيل       رزندی اگر ريزدـــ ف خون ه پيش چشم مادر، ب

  يک سر ديگر ر، ــکشد سازين مردانه مردم مي      تا بينی  ليک  دا کـردند از تن،ــا را جچه سرھ

   از بسکه خون بيگناھان ريخت"اسير"به تيغ کين 

  دلتر، کافر ديگرر نـديـدم سـنگــــــــــــــافـــازين ک

  
  
  
  

  )ع٢٠٠٢  می١٠ــ بن ــ المان، " اسير"نسيم . م( 
   
  

  
 

 


