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 25/02/2015          م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در غربت

 

 !!باز گلی را به آب دادپاکستان 
 
ه حامیان داعش ب» به عنوان درشت خواندیم که .سی .بی .صفحه انترنتی بی ، در2015ال س فبروری 23 روزه ب

 «. مله کردندح های مردم در والیت لوگرخانه 
ا م شصت کیلومتری کابل موقعیت دارد. یعنی در«  بیخ گوش»  در به اصطالح عامیانه کابل عزیز، والیت لوگر

ی رهنمائ  .آی .اس .جانب آی گروه طالبان که از «؟» پایمردی پاکستان به همت و ن هستیم که درین اواخرآ از خرسند
سیاسی   ت های نظامی وأهفته هی هر در و صلح با دولت افغانستان آمادگی تام نشان داده اند ۀمی شوند، به مذاکر
اطمینان  خوشیه دولت ب دو هر ۀنزدیکی بی سابق دوستی و داخله آن دولت هم از وزیرمی کنند،  پاکستان به کابل سفر

 دهد.  می
 عنوان موارد مختلف استعمال می کنند، مواقع و مردم اصطالحات خاصی دارند که درزادگاه محبوبم کابل عزیز،  در

با  و کاری بگیرده عزم راسخ تصمیم ب کسی با هم اینکه اگر ست، منظورا همان اصطالحات این نوشته هم یکی از
  .«قصیش مفت شد » گویندرسانده نتواند، یا خود نخواهد به آن برسد، برایش می  ایجاد موانعی، آن تصمیم را بسر

 

 مخاصمت بوده سیس، با ما درأت بدو تا مغز استخوان احساس کرده ایم که دولت نا پاکستان از و استیم  همه شاهد ما
رخ ستهاجم قشون  ، بخصوص بعد ازافغانستان را صدمه برساندجهات سیاسی و اقتصادی دولت  کوشیده است از و

 آشکار ایجاد تنظیم های جهادی تحت حمایت شان، امکان مداخله صریح و ن وشوروی، هجوم مهاجراجماهیر اتحاد 
  شیوه مزورانه تا هنوز ادامه  دارد. که با کرد پیدا افغانستان بیشتر امور در
نین است که توسط همان پروژه های خو رامی های روزمره توسط این گروه، یکی ازآ ایجاد نا تحریک طالبان و ۀمسئل

افغانستان همه  صبور آنرا، مردم مظلوم و سوز گلو راه انداخته شده است که زهره ب  .آی .اس .آیدستگاه جهنمی 
اینک  ست.ا طالبان گرم صدای مصالحه با و به تلخی می چشند، حتی هم اکنون که سر کنار گوشه و هر روزه در
ه ب آب انداخته می شود و ت که درسا پایتخت، گل تازه ای جوار والیت لوگر، در یا پیروان شان در داعش و ظهور
طالبان مصالحه هم شود، دولت افغانستان باید برای  با اگر صلح با طالبان را، صدمه می رساند و ژۀیقین پرو طور

 ، باید ادامه داشته باشد. من که پس ازانستانمدن افغآ رزانو ده جنگ تا ب ۀدامنیعنی   بسته کند،  دفع داعش کمر
سروده ای را که یازده سال ، اینک منظومه ای داشته ام، حادثه ایهر  برابر کنون در ش تا 57مصیبت هفتم ثور

نوشته شده « دهان مار»ام ه ن، بان و گلبدین به همکاری دعوت نمودطالب گویان از ، هنگامی که کرزی برادرپیش
 حسن تقدیم می کنم: تکرار طوره است ب

 
 باش نی بیدارـک عادت می مار رـبه زه ور  باش ، هشیارآستین می پروری در اگر مار

 باش ارـع مـدف فکر پروردن چرا؟، در ارـم  مار رــزه از رـت ، تلخردمـا دیدند مـرنج ه
 م یارباشـ، با مردمان هخود مکن دشمنی با  مردم است جفا بادعوت به همدردی،  عدو از
 باش مکارـۀ ن روبـاط با ایـتـن محـوش کـه  خال وخط خوش  دشمنطاووس دارد  ۀجلو

 باش خل  آزار ِوارـخ عی خونـع افــدف بهر  وگوارـس و بار ، اشکشهری تا نگردد باز
 باش دار ودـدکی خـ، اندـا خطایی پیش نایـت  کیشان خطاستبد سویدست یاری پیش کردن 

 باش خار بفکر، خواهی همی گلشن گر گل ز  رـیـی مگـه آسانـان را بـزاجـش مـطینت آت
 باش مقدار یک به دل، اما صاف باش پاک و  ودـــش یـم درــی مکــآه ه ازـنـیـن آئــدام
 باش زارـیـون بــن آزمـ، زیراـازارد تـیـتا ن  ، دیده را آزردنستودنـآزم ه را بازـسرم

 باش دارـنـازین پ دور ،باشی دورآفت  تا ز  ی نداشتـن راهـمحنت آباد وط عافیت در
 «باش دهان مار عقرب نشین، یا در ُدم بر»  وـبیدل شن ، ازمدد میخواهی زبیدردان گر

 باش ه استغفارـب شب و ، روزرد ابلیس در  «کمین رود دارد درــمـآتش ن» این تقاضا
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 باش مختار خود نه ما نه خود کام ورضای بی   درست افتاده است وـدست ته ا بـم تیارـاخ
 باش پرکار مرکز ود،ـرا خ این خط پرکار  کاری کنند اـند تـمعـج وـت دور دوستان بر

 باش بیدار ،کف میدهی از دوستان را مفت  مردم دشمنیسته ، بدوستی با دشمن مردم
 باش نار فکره در، ب بام و می بارد ز نور  روی ما گشودـلطف ح  باب کرامت را ب

 باش افگارۀ نـیـای سـه مـزخ ی برـمـرهـم  ، گوش کنشکایت پریشان خاطری دارد گر
 این گپ شنو« اسیر» ن ازـخراب آباد میه در

 ازکی استمداد می خواهی ، توخود معمارباش
 
 ، فرانکفورت   م 2004اکتوبر 20« اسیر» نسیم م.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

