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 Political سیاسی
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 
  ۵۱1۲  اپریل نهم        

     

 

 

 !!چرا؟؟ حاال ردلوصلح، ای ک بهر آمدی از

چنان که ، دستبرد میزنم، شاعر شعر ی ازامصرع یا و شعر در، مدعائی برای اظهار غالبا  من 

 :گوید، که میاست زیبای حسین شهریار شعر عی ازا، تغییر مصرعنوان این نوشته

 «؟، ولی حاال چراآمدی جانم به قربانت»

، مذاکره با دولت افغانستان ، پای میزپیشوای طالبان، عمر مال مترقب غیر حضور برابر در و

، یا طفل مزاج افتاده ایم نمیدانم این ما ساده دل و .پیشانی این عرض حال آمده است در

رسانه های  در امروز. ، ما را چون اطفال به بازی گرفته اندشیطان صفت و همسایگان مکار

روشن ساخته هم چشم ما را عمر،  فوتوی مال که با انتشار ،صفحات انترنتی در خبری شنیدیم و

صلح با دولت افغانستان مذاکرات  در عمر، شخصا   مال «؟»امیرالمومنینخواندیم که  ،بودند

 روز آدرس نامعین، هر ازبنویسم، گروه طالبان که  حسن خواهد بود اگر کرارت. کنداشتراک می

، دولت پاکستان وکنند می و دندکرشیوه های مختلف مصیبت خلق می افغانستان با سراسر در

 ورزید، امروزمی شان انکار النه های منحوس حضور این گروه تروریستی، ازحامی اصلی 

 ساعت خانواده ای را روز، بلکه هر دن به حوادثی که هربخشی پایان مذاکره و حتی آمادۀ

 ، ازبیرق رنگ لباس و با تغییر طالبان ،مدتی ست که از حالی این در .، شده انددسازمی سوگوار

 و اختطاف گیری وبا گروگان کنند وساحات مختلف فعالیت می نام داعش در سفید به سیاه، زیر

؛ یعنی ساخته اندپاچه دست ورا نارام دولت امنیتی  قوایجمله  از خانواده ها و، سربریدن

 دخواهنام داعش ادامه ه ب امروز ،داشتمیجریان افغانستان  در نام طالب زیر ی که بایدرامیهائآنا

هنمی برای دستگاه جهم بیش ازین  عمر مال وه پایان رسید الب به نقطۀط پروژۀ لهذا و یافت،

به  و شتهگ پاکستان روگردان صادقانه از بینا،این نا ، اما اگرنیست آی، اس، آی به درد بخور

داعش شده بتواند، جنبش  برابر آورده باشد، ممکن با پیروان خود سد بزرگی دری وطن خود رو

 که روزی دست دوستی دراز ،گلبدینمالسری خواهد بود چون  ذنبین دردم  وگرنه این امیرال
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 ،بودم شعری سروده، تردید شک وعالم  من در و بودجواب مثبت داده  ندایشکرزی به  کرده و

 : گذردنظرتان می از با شرایط فعلی مطابقت دارد و که

   

 بخشیدند باررا  او ،به درباری که خالی بود      بخشیدند ت اظهارر، جرأــدیگ به دشمن بار

 بخشیدند مار رــــــزه وافق طعم به یاران م        دادند شکر ان مردم لذت شهد وـــخواهبه بد

 بخشیدند جوهردار  تیغ  ،قتل عامش رـبه ز      ون نشد زایلــدامن قصاب، داغ خ از هنوز

 بخشیدند بار رــــدیگ به آب عافیت شستند و      دامن اری که خون مردمانش بود درـــگنهک

 بخشیدند خونخوار  قاتل بر شانیش چشم که پ      ؟؟؟دردمندان را حد فزون   زا پرسد غم  که می

 بخشیدند آزار و  محنت ج بود وــــسراپا رن      ، جمعیت مردمشی  خونخوار   که ازبه جالدی 

 بخشیدند باب دار  ت بود،خیان زـسری را ک      ن به درد آمدــــبازی دشماین سیاست سرم از

 بخشیدند بدکار بر ببریدند و، وکارــــــنیک ز      ن را سخت آزردندــــــــوط  مزاج پاکبازان

 بخشیدند "حکمتیار"به  دادند ود ره  ار "رم  ع  "      حکومتداری کابل رب در بود یاچه حکمت 

 بخشماین قاتالن سنگدل را من نمی !«سیرا»

 بخشیدند بار دیگران صد  را  آدمکشان اگر

 

 

 

 (، فرانکفورتع ۵۱۱۲ می 11ــ  «اسیر»  نسیم .م)
        

 


