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 02/01/2016          م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت
 

  آخرین سخن!!
 

ت اقام شدن موعد مورد طوالنی تر ین حرف درآخر ،افغانستان در باآلخره، باالترین مقام نظامی امریکا

یت وخیم شدن وضع ،استه گفت وابالغ کرده  افغانستان را در امریکائی عساکر

ین ا طوالنی تر)؟( را برای نیاز )؟( زنگ خطرهایی دیگر امنیتی افغانستان، بار

 خارجی به صدا درآورده است.  قوای به کشور

 به حیث اگرفتن امریک شوروی وقت و قرار با زوال قشون سرخ اتحاد جماهیر

ممالک بخصوص جهان  امور روشن در مداخالت صریح و ها و تجاوز جهان، زمینه   یگانه قدرت در

موانع ازین قدرت نمائی  بدون و ، با دست بازرا عراق افغانستان و در چنانچه تجاوز شد، سوم، بیشتر

ماهی  )آب را گل آلود کردن و هم بهانه هایی به مصداق مثل مشهور امروز توان شمرد و یگانه می

 ناتو در امریکا و وجود عساکرند تا مردم، خود به ادامه رامی را چنان می سازآ زمینه های نا گرفتن(

 افغانستان رضایت تام نشان بدهند.

 

    همین مناسبت که تقدیم می شود: ه درد دلیست ب

 آخرین سخن

 ردمی ازشست افتادــــن مـیـنگ جهان روزی که دریک دست افتاد

 که گویی شیشه دست مست افتاد بهم ریخت چنان رسم جهانداری

 ی اشکست افتادـتـه کاخ دوسـب ا تا بهم خوردـهم پیوستگی هبه 

 ان پست افتادــردمـــه دست مـب ا شدــدست دانایان ره زمام از
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 چه باطل ها به هم پیوست افتاد چه حق هایی که باطل شد به ناحق

 ای هست افتادـنیست، ج شعار چه هستی ها که محو نیستی شد

 دست افتاد از شان دگر که کار فتادندا ــپ رازــا کیشان دگــوف

 طمع کرد وبه خیزوجست افتاد شمن بی ثباتی های ما دیدچود

 افتاد شست در خوش وراصیدی که  خوش بود و را به جنگ آوردگروهی 

 مست افتاد جامی کشید و سه دو دــح وذ بیش ازـفـه تصمیم نـب

 افتادپست  رـفک به ذوق خام و به دیگ دل خیالی ازهوس پخت

 افتاد بست و رنگی به بند به هر جویی بهرکام غرب شرق وبه 

 به اعراب وعجم همدست افتاد درایت عقل و سرحد گذشت از

 به این ُبن بست افتاد به نامردی مردی مرز ماند پا، از فراتر

 مسلمان و کفر رـدست ه از )اسیر(

 نچه هست افتادآ به ملک ما هر

 

 المان  بن ، م2000اگست )اسیر( نسیم م.
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