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 Political سیاسی
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 
 ۴۱1۲ دسمبر 1۱       
        

 !!!نامردی

 انفجاربا  ۴۱1۲ دسمبر 11 ، دیروزدودمع چند روز درآرامش نسبی  ازبعد  سفانه کابل عزیزمتأ

 بمبهای انتحاری در پدیدۀ. خون نشانده تعدادی را ب دست داد و از بمب انتحاری آرامش را دو

 وخیلی هولناک  ، گرچه ظاهرا  شودمی عمالا   روز که توسط عمال بیگانه هر ،مردم معیت انبوهج

، اعم مردمان بیگناه برابر ست در رین عملیمردانه تنا و ترین حقیقت بزدالنه ، دراست ویرانگر

 کشته وانسانی  این عمل غیر اثر که در همه چیز از خبر بی اطفال ، پیر، جوان و، مردزن از

آخرین رمق حیات تا  وکرده قد علم ، همیشه مردانه، دشمن برابر که در ناافغان .شوندزخمی می

بزدالنه با  نه ومرداناعمال گاه به چنین ا   هیچ، ندنکنوامیس خود دفاع می از، ساخته سینه سپر

بختانه این که خوش ،ه اندددعوت کر یرویارو مبارزۀ همه را با وارمرد بلکه، هنشد دشمن روبرو

پیدایش  .داده اندــ اتحاد شوروی  انگلیس و ــ قدرت زمانابر دو برابر در، قرن دو را در حانامت

اینک  و، به تعقیب آن طالبان ن شدجها سراسر حوادث خونین در زایندۀکه  ،انی القاعدهسرط غدۀ

 ، تحفۀگناهان دست دارندبی کشتار های مختلف بنیادگرا که با اعمال شنیع درگروه تا امروز

 ؛گیرانهغافل ازین عملآن شیرمردان افغان  غیر در .هم به آدمکشان به ارمغان آورد انتحاری را

 دلیرانه و بار ، هرمیدانهای نبرد ، چون درکشندالت میخج زدن جدا   عقب خنجر یعنی از

 :نامردی انتحاری بارۀ ست در منظومه ای .گرفته اند دشمن سر یا از داده اند و رویاروی سر

    

 ست نامردی انتحار ، یکی زارـــازان ه      ست مردینا شنیده ام که جهان را هزار

 ست مردینا ارـدیانت شع و ـندی  نامه ب      ست اسالمی نصوص زا به قتل عام که دور

 ست مردینا  ،یارــاخت  سپرندمی به جبر      ندا مــــــــگ   اختیار و  جبر همه به فلسفۀ
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 ست مردیفرار، نا اند در بشر خصلت ز      دورند  ادب ، ازاند "علم"رچه طالب ـاگ

 ست مردینا ارب ،همه این کار به زعم من      ک شند مردم رامی ـای عجب،ــشیوه ه  به

 ست مردینا داغدار  این  به  هـکنند آنچ      اغ مرگ پسرست دبه مادری که کشیده 

 ست مردینا آشکار رـــاگ و ،نهان رــاگ      بینیکس نمی یاری ز که  ست  زمانه ای

 ست مردینا همه کس انتظار از آخر در      بگذاریمردی ه قراری ب هرکه قول وه ب

 ست مردینا رمضمون عا خجلت و موزر        ی سخاوتهاستــــــــمردانگ و نماد همت

 ست نا مردی به ما هرانچه کند همجوار      ست انسانیصداقت کمال ، وارـــبه همج

 ست مردینثار ناشد  ه به اوـولی هرانچ      افغان شکست کاخ ستم یبه ضرب بازو

 کنمردی  "اسیر"، هرکسه ب، ردیپایم به

 ست مردینا این روزگار که شیوۀ وـگم

 

 

 (ع۴۱1۲دسمبر 7 ،فرانکفورتــ  «اسیر»  نسیم .م)

 

 

 


