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 Political سیاسی
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 
 ۵۱1۲  مارچ ششم       
        

  

 

 !!دلم خون نیاید عالجی بکن کز

 های بیش ازاد افتاده است؛ دوستینر   و داریم یا جهان دیده درا ساده دل قرار ما صاف و دانمنمی

به نظامی شان  پیهم کارمندان ارشد ملکی و و رپاکستان با سفرهای مکر  اخیر مترقب  غیر حد و

 تالش برای آوردن صلح مملکت و بین دو اخیر نظیربه دوستی بیان ش داخلۀ ادعای وزیر وکابل 

 موجودیت پاکستانی که از .آورده است دوستانی چون من سرگیچه بار برای من وافغانستان،  در

 و دزیرومی شدت انکار به حدت و، آنها حمایت از و القاعده ، سران طالبان والنه های تروریستی

 و ربانیمه با «یکبار یکی و» به اصطالح کابل عزیزاینک  ،خواندء را یک اتهام میاین ادعا

به  همه اولتر از کشاند ومذاکره می با دولت افغانستان به پای میز را تروریستان طالب، شفقت

 .کندمساعدت می و مدد آسیب رسیدگان پنجشیر

دورنگی  نچنی برابر که چارده سال پیش در ،ی انداختیاد منظومه اه ، مرا بنابهنگام این تغییر

  :گذردنظرتان می از اینک سروده شده است و هادوروئی و
      

 الطون نیایدــــــــــــــف  دست ز  شکه کار      یدرد و سوزآنچنان دل است  را درـــــــم

 امه مضمون نیایدــــــــــــــبه کاعذ ازین خ      رزه داردــــــــــــــــسرانگشت من ل قلم در

 به افسون نیاید ره روزی ـــــــــــــتی چنین       گرفته درـــــــــــــــــــــرنگ مک جهان باز

 ون نیایدــــــــــــــــــقان  بازوی زور که با       ست کمالی ازوـــــــــــــــابرقدرتان را به ب

 ضعیفان مادون نیاید  بر زــــــــــــــــج به       قدرت خود  رــــــــــــــــــــاگکنند آزمایش 

 دهامون نیای و را ــــــــصح و  که دردشت      یدران ژاژخائ د سرــــــــــــــــــجنونی زن

 دمجنون نیای را زــــــــــــبه صح ایدونکه       رند جمعیبرآ ی سرــــــــــــــــــــبه دیوانگ
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 ، ایدون نیایدبه عقل کس زــــــــــــکه هرگ      را رفتند ماـــــــــــــــــــــــگ  به داغ گناهی

 بیرون نیاید  راه  زــــــــــــــــــــــید کبگوئ      مادر ز ربان ترــــــــــــــــــمه  به این دایۀ

 رگون نیایدـــــــــــدگ  ،راست باشد ره  به       نریزد  رادیـــــــــــــــــــــــآتش نام  ماه ب

 محزون نیاید  ضعیفان  بر ا ـــــــــــــــــجف      کند چند دزدیمی رــــــــــــــــــــــگناهی اگ

 مردم دون نیاید از ارـــــــــــــــــــکه این ک      نجوید  ربانیـــــــــــــــــــــمه آدمکشان  ز

 موزون نیاید چ ـــــــــــــیـفامتش ه  بر که       خون نریزد وید، دگرـــــــــــــــــبد نگ دگر

 نیایدک بیرون ـــــــــــــــــــــنی  تۀـازین گف      دست الفت برآرد رــــــــــــــچه موزون اگ

 «رخم پاک کردن چه حاصل سرشک از»

 «دلم خون نیاید کز  بکن الجی ـــــــــــع»
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