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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 02/20/0212     اسیر نسیم
 ن ها در هجرتالشعرای افغاملک 

 قدرت ! سر جنگ بر
 

ت آال ، تا سرحد استعمالبلاک کاندید ریاست جمهوری در ، بین طرفداران دوجنگ های لفظی جنگ های تن به تن و
، صورت گرفت محوطه کمیسیون انتخابات در افراد جانبین که امروز تعدادی ازمجروح شدن  جارحه و افزار و

 مورد نظر انتخاب رئیس جمهور ج آرای شان درئنتا انتظار بی صبرانه مردم از برابر ست درا سخیف ترین عملی
  همه.
 اشدن ب روبرو با، اینک یمگروپ را با خوش بینی استقبال کرد دو تعهد ظاهری هر ءابتدا درکه خارج نشینان ما 

صدای خود را  به طریقیاینکه  یزی هم نداریم جزراه گر یوس می شویم وأم و نا امید عمیقا  ، شایست چنین اعمال نا
 :با شکایت بلند کنیم

 
 ودـش ، گفتم نمیدهـــا شــه ارــگفتند ک

 ودـش ، گفتم نمیدهـــرا شـــان ماجــپای
 راستیه ، بدــــزاه ۀــربــگ ازــگفتند ب
 ودـش گفتم نمی ،دهـاره پارسا شــب یک

 ، بازبهم خورده بود بد که خوب وگفتند 
 ودـش ، گفتم نمیدهـبجا ش جا موزون و

 وم به وحدت کشیده استـگفتند جنگ ق
 ودـش ، گفتم نمیدهــه ادا شـمـق هــــح

 دــکرده ان ازـصفا ب و گفتند راه صلح 
 ودـش ، گفتم نمیاده با صفا شدهـن جـای

 ، بین دوستانقسم ول وــق عهد و دگفتن
 شود گفتم نمی ،ریا شدهبی  بی روی و
 ده شدـیـجنگ چ دل وــن جـــگفتند دام
 ودـش ، گفتم نمیدهـا شـدعـه مـکاری ب

 دــگرفته ش سر م دوستی ازــگفتند رس
 ودــش ، گفتم نمیدهــا شه دوـمـدرد ه

 فساد کشد دست از وارــگفتند رشوه خ
 ودـش ، گفتم نمیا شدهـیـا حـاین جمع ب

 ذرندــجنگ بگ از دگر "طالبان"گفتند 
 شود ، گفتم نمیدهش )ج(خدا ترسنده از

 اد بودـنـاسیر( عردمی که )ــد مـنـتـفـگ
 ودـش ، گفتم نمیشده ـاره الــن بـای از

 میکنی؟؟ اصرار ، زچهدوش گفتم نمی
 ودـش تم نمیـ، گفا شدهــارهــب این کار

 
 ،م 0212آگست  02 اسیر() نسیم م.

 فرانکفورت
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