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 ملک الشعراء        

  "اسير"استاد محمد نسيم 

  ٢٠١٣نومبراول        
     

  

  

  !!شيطان ن دوبي در

 صلح بغرض مذاکرۀ ،به لندن راآقای کرزی  سفر ، خبرکابل خصوصی در رسانه ھای رسمی و

شيطان بازی داده  آقای کرزی را که باربار .پاکستان پخش نمودند اعظمان انگلستان و با صدر

له جم از یديگرفريب شياطين حرفه ئ رلندن شد تا با با ساده دلی روانۀ اين بار، باز » ؟«است

 قول و با و بخورد، خود ميداند افتخارات دوران کار که ويرانی افغانستان را از راشريف  نواز

، صلح نھادنام باطل و نام شورای عاطل وه ب و ،دوباره به کابل برگشته، قرارھای دروغين

فراموش نشده  اگر. کند گماشتگان طالبی شان دراز پاکستان و بسویبرادری  دست دوستی و

عين شرايط  با تا سفری داشتآقای کرزی به لندن  نيزسال جاری عيسوی اوايل  در، باشد

 مقاوله ھای بی اساس، »کامرون ديويد«صدراعظم انگلستان  پاکستانی و »زرداری« امروزی با

توسط ، بيگناھان مکرر ، اما نتيجه ھمان کشتارء ھم کردندامضا وکنند  ءبنياد را امضا بی و

 من. شد  پيش افزوده از بيشتر، رنج مردم  وبه درد  و پيدا کرد ادامه ترشديد، آدمکشان طالبی

 و آموزطفل بد زيرا شياطين ھمانند و، ميکنمه چنين سفرھای بی نتيجه را با ناباوری دنبال ک

  :گذردتان مي نظر ھم شعری دارم که از رد اين سفر در، ھمان" ما" خوشباور

   

، پايان غلطلطغ اY، بيکنیوا م رـــــــنظ  ات       دوران غلط و تاده ـط افـلـا غيدن ردش ــــــگ  

اين جوYن غلط و تارافتاده اين رفکه کج  بس       رق ماــــف د برـزن]مت ميم  ان سنگــمــآس  

سامان غلط و سر ن ـتماشا ک  و ا م بکشچش       خانه شد ھر ا قصۀـانی مامــس و رـــس یـــب  

آسان غلط ته وـمشکل گش و اياب ـن، راستی       ست ريا از دروغ و ا ازويند با مـگھرچه مي  
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ديوان غلط وده وــا بيھـــوھــن ديـــاي رتـــدف       دد افتاده است و وــدي رــھ پنجۀ ا درـارھـــک  

، انگليس ھمراه پاکستان غلطشيطان يک دو       صلح بھر ظاھر ه ب  مھ ردـــــد گنی آيم ازب  

پيمان غلط ای دوستی پوچ آمد وــده ھــــوع       پيمان بسته اند با ما عھد و ا اين ھردوــارھب  

تا شيطان غلط نرم اين دو ا زبان چرب وــب       ريبـدم ف د ھرنخورما مي باوروشــخ  ممرد  

دامان غلط وشۀـــــــــــگ ميفشانند  محبت ا ب       کشند اما دروغمي  تــــالف  دست  ما رس رب  

درمان غلط رــــمگ، دانند درد ماوب ميــــخ       ما نھاده چون طبيب  خموش  نبض رکلک ب  

آن غلط ھر در ، وبند کوس جنگـدشمنان ک       س]م و  صلح ره  در  مردم د ا دادنـکشته ھ  

  »اسير«، نيست اميدی آمد ت وـزين تمام رف

  ، اين پايان غلطستديده رـگ چون غلط آغاز

  

 

  

  )م٢٠١٣اکتوبر  ٢٨ ،فرانکفورتــ  »اسير« نسيم  .م(

  

  

        

 


