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 Political سیاسی
 

 ءاملک الشعر               

 «اسیر» نسیممد ـحماستاد        
 ۶۱1۲جون  11فرانکفورت ـ         

 پورتال: تنظیم و ویرایش            
 

    
 

 !!جانگدازنغمۀ 

حمالت خونین  ها و همه با انتحاری ،با طالبان (؟؟؟")وحدت ملی" های صلح دولت کوشش

 پیر، جوان و سوگِ رخانواده ای د هرروز د ووشمی قصبات جواب داده  شهرها و در

 غایرم   ،یعنی پاکستان هم ؛وه تروریستحامی این گر. دمی گردطفل خود اشکریزان 

ها را به نومیدی مطلق مبدل ی تا امیدوار ،دافزای میمشکالت  بر ،همکاری درین پروسه

 بلندکسی  ازبا دولت کابل ، صدای مصالحه دار و که درین گیر، این آور تعجب .سازد

 که بعد ،ست "حزب اسالمی"آن  و آشنائی ندارد اصالا  "صلح" ، که با کلمۀگردیده است

با گرفتن امتیازات  و گردیده ترتیب او با نویس مصالحه پیش یک سلسله بگومگوها، از

 .دشو ءامضا ی رسیده وه مرحله نهائب فین عنقریب، شاید بین طرتصور زبیرون ا

 :!!!طرفین به اجرای آن صادق وبوده ثبات امیدواریم این مصالحه با
 

 اینست راز هزار ،الی دشمنسگـــبد ز      اینست درازقصۀ  رـــاگ ،من مپرس ز

 اینست ساز و سوز که نغمه های غم انگیز      !!بنواز ،ودــخ آرزویِ  سوختنِ  ساز تو

 اینست مجاز زکه عیان گشته ا ،حقیقتی     خواهان بد جور نشسته ز خاکوطن به 

 اینست باز جره به چنگال عوهسان ص  ه ب      پرواز فتاده از ،بالی و رمرغ بی پ چو

 اینست اصل راز انیم،ـــــزم بختِ  سیباه      شب است و نشان روزما  به غم مقایسۀ

 اینست که به مرگش کنی نماز ،جنازه ای      لکبه م   ،دت ملی بلند گشتهـــوح شعار

 اینست مضمون جانگداز ؛هگم شد وفاق      نفاق خودیم ا کشتۀـــــکه م ،عید نیستب
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 اینست لعت بخشایش، امتیازـــــدهند خ      عدالت، به قاتل مردم اهِ ــــــــــــگبه داد

 اینست احتراز ،گوید نمی وابـکسی ج      کنی بلند رــــــی اگصدائ ،به اعتراض

 "اسیر" ،بختی ما گریه می کنند  هبه تیر

 اینست رازــازان ف ،ما یِ ـــزندگ نشیب

 

 

 (فرانکفورت  ــ ع ۶۱1۲ می 1۱ــ  «راسی» نسیم .م)

 

 


