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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 

 ۴۱1۲نومبر ششم      

    

  

 ؟؟؟هک   شکوه از

عاش م   مبنی برشان به منفعت شخصی، کابل دروکالی ولسی جرگه  صلۀیعنی فی، این مطلب

حقیقت برای همه  در و ، هنگامه سازصداسرو خیلی پر که، اختتام دورۀ وکالت دایمی بعد از

اکثریت قاطع  انزجار نفرت و که با ،خود داشت برابر های زیاد درالعمل عکس، دوب تعجب آور

دست ه بهمان فرصت  ، درنسبت عاللت مزاج، اما مطلبی نوشتم من نیز .دگردی روروبمردم 

                                              .نمایم می مندانه وضوع را تقدیم عالقمن اینک عی .نشد سپرده نشر

 ، تلخ وفراز، نشیب باشم ووطن می در عینی هفتاد سال اخیر شاهد من که خود تاریخ زنده و

، ده جوااستفقاچاقبر، ، نفسانی، خودپرست، ئیدیده درا با این ی وکالئ ،ده امدی یی زیادهاشیرین 

،  (نفس ، حاکم بروکالی وطنپرست تعداد معدودی از معذرت از با ابراز)جان ملت بزن  رد

 ، کامالاخیر فیصلۀ .ندیده امولسی جرگه  ، چون وکالی فعلی درمرتبط با باندهای مختلف مافیایی

ست که به ایشان  اعتماد مردم شریفی ی ازاستفاده جوئ شرم آور شخصیشان که نمونۀ وعندی 

ملت افغان استفاده های سوء نام شریف  توانند ازکرسیی که می زمینه نشستن بر رای داده اند و

ی خیلی وکالئ برابر ، اینک درریف ما که همیشه بازنده بوده اندمردم ش. ، مهیا ساخته اندبکنند

 .ندارند سر درخیالی  خانوادگی دیگر و منفعت شخصی که جز ،گرفته اند هرزه قرار بازاری و

 یمۀب کرده و ملت فراموش  از "ملت خانۀ" است که در ، تصمیم اخیرشانشرم آورترین عمل

من این . تصویب کرده اندپاکدل به نفع خود  مظلوم وخون همان ملت  خود را ازدایمی حیات 

  :کنم با پارچه شعری تقبیح می، قلم بدستان گرمانند دعمل قبیح را 
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 ست انیدرد نابسام وه ازــــــــــــشکـ      ست پریشانی از  وهـشک  این  !یارب

 ست انیشیط  چهره های از وه ــشکـ      طلب جاه  ردمانم  از وه ــــــــــشکـ

 ست جهانبانی درت ـــــــــــق  ترا که       ضعیفان رس ریاد ما ــــــــــه فتـو، ب

 ست ا که سلطانیی و  یریوز رــــــگ      مقام که هست رــــــــــــا به همردم م

 ست ست پیمانیس    و زمی ـــست عس        شان ارادۀ در  ی نیستــــــــــــپختگـ

 ست وفانیـــــــــــط و  یآشفـتگ  گـاه      وزونآرامشی ست نا م اه ــــــــــــــگ

 ست ا زمستانیـــــــــــــهوندـــرسم پی      ده به کسرمی دوستی نمانــــــــــــــگ

 ست اصول افغانی  و م ــــــه رسنه ب      اــــــرابطه ه و ا ــــهوردبرخ  رنگ

 ست جانی و رفته ــــــگـ کف  تیغ در      دازیبین  رـــــــــنظ  را  "کسی رـه"

 ست ه انسانین و ی ــــسالما  هن این       ان راــــــــــگناهبی  ونــــــخ د مکـمی

 "ست نانی رادرب  و  ارــــــی ، هـمه"      "را ام کس  ندیده  یانــــــــــــج یار"

 ست وانیــچه خودخ آرائی وچه خود      (؟)ملت ه خانۀن بری کــــــــــــــــنظ

 ست ، شهوانیان مسترمانــــــــــــقه      جیب خویشتن است رـــــــفک همه در

 ست آنی و  اجلع ورــــــــپـی چـ در      ال ملت مظلومـــــــــــــــــح ل ازـغاف

 ست نیسه جا ان یک دوـج م ـ، غغم      نیست روا ـــــــــــــاه پـملت ار شد تب

 ع را پریشان کنــــــــــجم  یارب این

 ست پریشانی  در  قـــــــــخل ه ازوک
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