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 Political سياسی

  

  »اسير« نسيماستاد محـمد 
   فـــــــرانکفورت ــ المان

  م٢٠٠٩نومبر ٢٣   
    

  

  

  قسم ترقانک کرزی
 !معروفی عزيز    

در سايت محبوب شما   درگرماگرم تحليف آقای کرزی ترتيب وغرض نشريست يک  ماه قبل يعنی اين نبشته  با
آب بگيری تازه  وخت از هر ماهی را"صحی مجال نداد و اينک به مصداق  ، شما ميدانيد که معاذيرميشد تقيديم
  . عزيزان تقديم می کنمۀغرض مطالع تکميل و را  ، موضوع"است

 چنان مهارت و زيبائی در نوشته های تان استعمال می کنيد که مروج کابل نازنين را با شما اصطالحات محلی و
کرده ايم ، چون قند  همان زمزمه های خوش ، نمو سال من که با برای همه کس ، از جمله به مردمان به سن و

سايت خواندنی و زيبای شما چشمم را عنوان جالبی جلب کرد  نومبر در٢٠جمعه  امروز. است خوشگوار مکرر
جويای علت شد ، به اوهم  آن بی اختيار به قاه قاه خنديدم که خنديدن بلند ، خانم را متوجه ساخت وۀ عمطال  باو

اصطالح را در مراسم تحليف نشان دادم ، هردو بهم  آنقدر خنديديم که به  » قسم ترقانک کرزی «  عنوان
خنده  صفحات بعدی آن طنز رد ، مرورخنده گريه دا گفته اند آخرهر ازانجا که.»نزديک بود ُگرده َکَفک شويم «
  چند لحظه قبل را بکلی ۀ خند های به گريه  افتاديم وهای خانم را چنان اندوهگين ساخت که هردو به من و دار

زنده  روز را چنان  مضمحل و ناتوان ساخته است که برای چند گی مردم مابيچار و راستی فقر. فراموش کرديم
، آن استفاده جو شيادان نامعلومی  می سپارند و پول ناچيزی به  سرنوشت برابر در اماندن ، پاره های دل خود ر

  . ازان بهره ها می گيرند،هم زنان حرفوی
  

  و پريشان  افغان     که داده آب رخ از کف ، شده حقيرۀالله  ستم  رفت  بر ُســـدای  من  چخ

  ده   جماعت    دونانــ که  پيشتاز  سياست  ش نيابی    ر  نشانهـــزان  شجاعت  و مردی  دگا

   زندانۀانه گوشخ است و  رنج منبع  برين را     که شهرون بهشتچــچه پيش آمده اين خاک 

  وس   بزرگی    بلند   خيل   لئيمانـدست  جمع  وضيعی     نموده   ک  زمام  ملک  فتاده  به  

  همه  به  فکر مقام اند  و جاه و مسند و ديوانبهر منفعت خويش       اند  همه به سعی و تالش

  َردی ماند     به  دين  فرو شده  جمعی ، تمام  پيرو شيطانــز دين برآمده  جمعی ، بنای بی خ

   قرآنۀر  به  آيـــ به  ذکر  حديث  و  دگ فريبند     يکی  ر و حيلهـــ مک  به دالن  راگروه  پاک

  زمزمه دارد     دگر  به  خاک  سيه  خفته  و به  فکر لب نان    جالل  جاه  و يکی  به  مسند 

  ست بزرگانر ذلت  و خواری فرو شدـ    به  قعرسيده دون صفتی چند  اـــبه اوج مرتبت و ج
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   پريشان ور وطن ، حقيری  درـــرنگی     جماعت  دگــــ    ديار   فۀ  آوار   شده   جماعتی  

  دربان  و قاضی شهر، با  در و هيچ خبر دار     رئيس و والیت اره  نيســــز حال  ملت  بيچ

    جوالنين  معامله  جمعيتی  شده است  بهر جای ، بوی  گند  خيانت     درــــبلند  گشته  ز ه

   در ميان محبانودــ که  صفا  بامان بود     شد  آن  زمان فيض امن و دران خطه  نماند آنکه 

  روج  و جماعتيست به خسرانــ ع بهقارت  و پستی     جماعتیـــرسيده  دور  پريشانی  و ح

  گريه وحرمان وشور، بحسرت ناله و روشند  پاره های  دل   خود     به آه وــــز فرط  فقر ف

  ريه به حال پريش اهل وطن کنــــگ »اسير«

   و گريان  نــُدبه ردهـــ دردی نکۀاگرچه چار

  


