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 22/22/2214          محمد نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغانها در هجرت

 

 رزی !!!ــای کــای آق
 

 انتصاب آقای کرزی در متصلا  و ئیامریکا 22طیارات بی های  ه مددگاری بمباردمان، بت قرون وسطائی طالبانسقوط امار با
اتباع افغانی که همه چنان باال گرفت  ،کشور خارج از داخل و شادمانی اکثریت قاطع افغان ها در و، مسرت س دولت انتقالیأر
یک ، این تحول نجمع مسرت کنندگان در هم . مننداستقبال کرد بی سابقهی کوبی هاپا ها و جشنبا جهان این تحول را  سراسر در

گاهی  هیچکه  من ام.مدح نموده  ،سرحد مجامله نامبرده تا از، اول چند بیت در شاد باش گفته و، خطاب به کرزی ،را با شعری
 این ناخدای  آنکه به تصور، منریخته امفت ه بنا کسی  پای هرکس وه را ب یعنی شعرواالی دری  ر  به هیچ اندیشه ای این د   و

 یایی دروصا با، بوستان حضرت سعدی بیت از چند تضمین با را شعر، یدانرسمراد خواهد به ساحل را کشتی شکسته ما ، نوکار
 تان می گذرد: رنظ پایان از ه درک سپردم بدست نشر تیب وترمداری  دولت

 

 ولــبـرما قــــفــودت بـــــلم مـــــس  نعت رسول د باری وـــمـــح پس از
 نام نیک «دـامـح»، آمدی« کرز»ز  ی مقامـالــــوه ، عـتــنس دارــنــــوط
 داشتی سره رامت بــــاج کـــه تــــک  داشتی درـپ از وـــکـــام نـــــن وـــــت
 خطیرفرصت  است و فراز که ره پر  رـمنی درـب ن گپ چوـود روشن ایـــب
 ی کنمـالــدرد خ و م ـــــی ازغـــــدل  مـنـعرض حالی ک رـــه پیرانه ســــب
 دیـــرد آمـــن رزم فــازم ، دریـــنـب  مواج درد آمدی رــحــب زــــک وـــــت
 نــوش کـا را فرامـــهــرفـــح رـــدگ  نـــوش کـما گظه ای درد ـا لحـــیــب
 وـنـالمان ش دی، زـیــنـل شـــابــــک ز  وـــــنـــدان شـــنـــم ام دل دردــــیـــپ
 مــه ایـانـــگـیـان بــایــنـــم آشـــــهــب  مــه ایـانـی خـا خانه داران بــه مــــک
 ی اساسـمه بـحقیقت ه ی درــــــــلو  وش لباسـمه خـه ه خوشنما وـــمــه
 ی زنندــا، دست رد مـه سیمای مــــب  ما حرف بد می زننده ا بــــرجـــــبه
 م ماـیـاهــنــگ ، درهــنـــرده گــــــنک  اــم مـیـاهــنــی پـــــب ۀدــنـــاهـــــنــپ
 ن استــامد ننگ در ۀـــب لکــجــع  ن استـت میهـرقـه فــــــمــناه هــــگ

 کن غازآ نو ارــــام ، کــــجـرانـــــس  نــک ازـــن بـــــوط دن درــــــره آم
 مـوی میهن شتاب آوریـــــرا ســــــف  سراب آوریم رون ازــا پا بـــه مـــک
 وک کابل به استـــــدای سرچــــــگ  گل به است از ا خارـــم بهر ه ازـک

 رـصـتـــخـدرد دل م ۀــصــم قـــنـــک  جگر وزس و ورـه شــمـهـنـای پس از
 انتخاب د نغزــنـه پـــس م دوـــایــمــن  نابـجـیـالــدی عـــــعــرزســـــدرآخ

 د کنــداونــــه لطف خـــل بـــوکــــت  ، این پند کنوشـــــــگۀ زـــآوی وــــت
 

 «آتش مباش ،ریدندتـــــاک آفـــخ ز»  «سرکش مباش و جهانسوز وحریص »
 «خداست ها بردست شان دست که از»  «دست کسانی خطاسته ــــریاست ب»
 «جوید درآزارخلق وــــــه نفع تـــــک»  «خونخوارخلق د اندیش تست آن وـب»
 «درانگبین ود زهرـه ممکن بــــــــک»  «ظ شیرین مبینـد اندیش را لفــــــــب»
 «زینه تهی به که مردم به رنجــــــخ»  «ه گنجــــکترـــع بهمــدل دوستان ج»
 «آورد ه بارـــرورکــپــی بــتــــدرخ»  «بیخی که خارآورد از دــــــرانـــــب»
 «، یوسف درده کنی گرگـفرب وــچ»  «برد ، کبوترنوازیه ـــربــوگـــــچ»
 «داد ستم پیشه عدلست و رم، بـــست»  «به باد ده سرــا پیشگان را بــفـــج»
 «آتش که خلقی به داغ ه درــیکی ب»  «چراغ را کشته بهتر وزــانسـهــج»

 حزین «اسیر»ین است عرض ـنــچ
 ه موی سپیدش ببینـــــب ه روی وــب

 

 بن المانم 2222مارچ 12 «اسیر»سیم ن م.
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که شده است رهایش  حاال د وافغانستان می شو ، رئیس جمهورنداشت ، خبرقید قسم گفته بود کهه طوریکه آقای کرزی ب همان

 . من  ادد قدرت قرار ۀاریک بر دیگر را  بار خود ساخت که قسم را بجا و تقلب چنان برابر انتخابات دوم زمینه را با ، درنمی کند
 چنین انتقاد کردم : (تقلب بازارگران این تقلب را بنام ) نظارت مانند دیگر عاجز

 

 تقلب دارــریـــه خــــدعــخ   سر   عی زـمـج لب تق زارـق باـون رونـنــــمست ک رـــــگ
ر    تقلب رارــــ، اسشــــده پیش هـــمــه ءافشا  ، امارکهـنه جادوست درین مع و نی س 

 تقلب رق به کردارــغ رـمـه کخــود تا بـــ  ، امادـن تقلب زنــکس بـــه کسی طع هر
 تقلب ارـــکـیـپ و ه دارنـــــد بــهــم حــیـلـ  ال ریاستــه اشغـ، بدـسری چن بی پــا و

 تقلب ردارــه م  ــــاست بـدن هآلـــــوده بـــ         رد ـتم ه تشویش وـــرهاست بـدوده نظــان
 تقلب ارـی خــب ی غش وـوری بجهــد بنــ  انـد که ازین سفسطه گویـما را عجب آی

 تقلب دارـنـهستند هـــمـــــه غــــــرق به پ  فریبست شان بسکه همان چال و فطرت در
 تقلب ارـ، صد بتهـداخـم انبــــر دوش هـــ  م صاحب خانهـه دا گوید وـهـــــم دزد خ

 تقلب ، جارزنند ازاربــــــ سر هــــــر در اوه سرائی ـبا ی بــــــــا معرکه پردازی و
 تقلب ارـده آمـش زانــــــدازه فــــزون تــر  د ماستــاعمال ب بــــــا آنکه جهان ناظر

ه بکشند و بـــــا محنت   نباشد بیدار آمــــــاده و گــــــرردم امـــــ  تقلب ارــ، بانـــــد 
 بـتقل ـرفــــتـارکســانــنــد گــــــ ارـیـبســ  بـلـقـ، مترزی(ود )حــامــد کـــبـها نـنـت

 تقلب ازارـب ، سروه فـــــــروشانــاین جل  ویندــراست بپرسی سخن راست نگ گـر
 تقلب ارــد خــمـــــردم بـــزن دیــــــدۀ در  اـ، امد و گل آوردـپوش گل گـــوید و گل

 

 دورنگی تکراره ب تو از اسیر() دیده است
 لبـتق کارــن انــ، مکبـلـقـای غـــــــرق ت

 
**** 

 
 

 شوره ب من باز ۀتقلم لجام گسیخ حقیقت انتصاب شد و در دوباره انتخاب و ، آقای کرزی ظاهراا همه جانبه های گسترده و با تقلب
 :نوشت آمد و

 

 دیـصف لیدران حســاب ش در  دیـانتصــاب ش ازـکـــرزیا ! ب
 تــاب شدی آب و پیشوای پــــر دیـگرچه انتخــاب ش راا ـظـــاه

 اب شدیـرقـالک الـ، موطن در
 

 زارـمـــ و والیات قــنـدهــار در ف بسیارـلـخـبـــــا وجــــــــود ت
 ارـشم ز ، بیشتربــود ی تـــوأر ننگرهار ان وجوزج بلکــــه در

 اریاب شدیـه فـده بــم بــرنهـــ
 

 دزدان ۀدار وـمچـه ـرل نـفــــچ د آسانوــمی نم بسکــه این کار
 میدان ه درد کــده شـت دیـبـعاق ده ، برزده دامانـپا کن و ســــر

 دیـدران جملـــه کامیاب ش وــت
 

رده گ بسیار تـــو بــر  دـد ضمیری شــب بـــــد زبانی و یری شدخ 
 ری شدــیـمـعــــاقــبـت بـینی خ دـری شــیـتـف نان تـــــو ۀلقمـــــ

 این نصاب شدیه واجد ب که تو
 

 با اکراه تو رند برـیــــــرده گخ    اهـــآگ مــــــردم بــــا شهامت و

 1"لهـدالـبـع"ان تـقـلـب بســـ در ن افـواهــردم ایـبین م هست در

 دیـــقـلب شـپیش آهـــنــگ ان

                                                           

  مقصد از عبدهللا عبدهللا است که اکنون هم در زمرۀ کاندیدان قرار دارد. -1
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 دـکـــردن بســــر انتقادات ســـر  کردند فر و رــک بسیار تـــو بــــر
 دـخطرکردن راه تو بـــــرســــر  کردند کر حرف زیاد گوشت از

 دیـشاب ش طعن شیخ و مورد
 

 مــیـهـرتبه دادی دوبـاره مثل ف  مـدیــق دوستم را کـــــه بود یار
 ندیم و اریــ ق جلیس وـقـبا مح  مـیـرح خلیلی شدی کـریم و بر

 دیـغـــرق منجلب ش وــا گلـت
 

 شد هـــــــم عطا محمد نور قهر کور کل و هر راه یافتبرسرت 
 روـساخت پیش هــمــــه ترا منف شرافت دور ، ازد گفتـحرف ب

 سخت الجواب شدی زد اونـــــ
 

 ردـحــد زبان درازی ک بیش از  کرد ترکتازیچه  "عبدهللا جان"
 ازی کردـی نمـ، ببود بی وضو خدعه انگیخت وفتنه بازی کرد

 پیش اوسخت الجــــواب شدی
 ه باالـگ می روی گــــاه تــــا و تنها ه وـچـــنــد ســـال است یک

 اماـبارک اوب هم بــــــــه دربار ریکاـوی امـازاروپـــــا بــــه س
 اب شدیـ، باریهـــــا رفته ارـب

 

 بار تــــــازه سازند قشقه را هر ارـد به این دربـدیگران هم رون
 درش ناچار جبهه سایند بـــــــر ل انکارـمـنکـــنـد کس ازیــن ع

 دیـ، گلب شدرین باغ گل تـو
 

 تند بشنیدی تـــلـــخ دیــــــدی و دیـا دیـانـــــدرین سال هــا چه
ـــــریــدی  کسی نترسیدی؟؟ خدا از زجـــ  دیـیـاه نال، گگـــاه غ 

 شمع آب شدی عاقبت همچــــو
 

 راست گـــویم ، دروغ نپسندم  دمـمنکه با حـــرف راست پابن
 ن پندمـای بشنو ـا ونیست بیجــ  دمنـرسـگر، به این انتصاب خ  

 که امروزانتخاب شدی وتــــــ
 
**** 

 

 َدوران کن هـا بـیـب، را نـــو َدور ران کنــشیرغ عزم جزمی چو
 والن کنــج به صحنهصداقت  با نـزدان کــلطف پاک ی ـرتکیه ب

 یان کنـ، طغدهـــسیل آسا غـــری دان کنــهمتی هم بـــه حکم وج
 ، آسان کنتاجک ج پشتون وـرن ه سامان کنـدت قـــوم را بـــوح

 زان کنـخود گری عاصیان را ز  فســــاد اداره عصیان کن بـــــر
 ن گلستان کنــخـــاکــــــدان وط د، شتابان کنرو سرت هـم  رـگ

 زان کنــپـــــــا اوی خاینان را ز ران کنــتیغ ب قلمت را چــــــــو
 ران کنــبـشده ست ج اشتباه ار ان کنــردی خـــویش را نمایــم

 دان کنــنـچشم گریان خویش خ مسلمان کن و دوــخــدمت هـــنـ
 دان کنــرا بـــــه زن جنگساالر ان کنــع فــرمـیـدشمنان را مط

 ان کنـمشکل است آس قـدر هر نـــدان کــنــ، دردمدرد ۀچـــار
 نی آن کنـن هرچه میکآ بعد از افغان کن رــنیکی بــــه خی کار

 دیـــخواب ش ، بازتا نگــــویند
 

 زا گوش نساخت و ۀآویز یخ مصلح الدین سعدی را نیزحضرت ش بار ر، حتی وصایای د  سفانه، حرف من که هیچأآقای کرزی، مت
 عمل نمود ومولفه های دولتداری  ، مغایراعضای دولتانتصاب  انتخاب و در، ریاست ۀدور با دو ، تا امروزقالیانتشروع دولت 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

واست مردم ، اعمالی مخالف خبدون موجبهای سرزوری ، با مصلحت گرائی و نجام داده نتوانست، اداشت ظارآنچه مردم انت
ریت زندگی اکث با گرفته و گرو شخصی در عندی و کارسی ملیون نفوس افغانستان را بخواست کاملا  آخر اینک در و انجام داد

 عمیقاا  ،ندو جانبداری می کردا اوایل با خوشباوری از که حتی کسانی را که چون من در کندبازی می، مداری وار، قاطع مردم
رده پشیما از یوس وأم  شود:تقدیم می انتخاب خویشم( که ذیلا  ۀدنعنوان )شرم، چنانچه من خود شعری داشتم بن ساختک 
       

 انتخاب خویشم ۀدنشرم
 

 دــآم رــ، چه خود سما ۀسرکرد دایتـام وطن ! ، سرم فــــای م
 آمد رـدای بد تـــ، صودـــد بـــب ارتـو، که روزگـــن تـــدام از

 آمد رسرـان عجیب بــــوفـــــط ن را ــن چمـــیــــــآزرده دالن آ
 آمد رــه خارغم بـــصد حیف ک مـدیوـبک شته ه ـــم گ لی کـــازتخ

 آمد رـــه رنگ دیگــــافسوس ک  ردیمـخیال ک رــــا رنگ دگـــم
 آمد رـقـرست احـــه پــــانــــبیگ ویش می شمردیمــخ ه زـآنرا ک

 آمد درــــــمک د وــــاریک شــت بدیده، جلوه ها داشت چون نور
 آمد باور رون زـــــ، باکــاپــن ود باورـه بــــک، اکی اوـــرپــــب
 دـآم ه برـــمـــه رــگـج دود از وم بستگی داشتـــن قـا دشمـــب

 دــــآم ب دالورــجــدردزدی ع ها دردست راغــچو دزد است 
 آمد گه خر ه اسپ نشست وـــگ زندگانی مارـــه قــــــب رــــــآخ
 (آمد ملی بر وـــلــپ رـــــزی از) مثل بجاست کاخـر ن ضربــای

 آمد ، شرشد ه خیرــــــک هشدار من گفته ، کسی بانـبا نیش زب
 آمد رفی که به لب مکررــــــح ن شدم که گویمآ بر ن نیزــــــم
 آمد ون نخل امید بی برـــــــچ  (شمـویـخاب خـتـان ۀدـنـرمـــش)
 آمد چادر ه َدورـــــــافسوس ک  ردیــم اسیر( دورذشت )ـــبگ

 

همه  برخورداری از و ، بخصوص امریکا غرب از سیزده سال فرمانبرداری برده وار از بعدپایان کار،  دراینک آقای کرزی 
 کثریتا، کرده پنچه نرم، با باداران وار ع شاه شجا و ست کندسیا م خودزعه ب، تلش دارد حکمروایی قدرت در مزایای مادی و

 است آقای هم اینکه بهتر سخن اخیر .نماید، آبرویی کمایی های خیلی شخصی ساختهقربان خواسته  را قاطع مردم مظلوم وطن
وطن  بیش ازین و را احترام کثریت، خواست ابکوشد د و، با زندگی مردم بازی نکنقرار نگیرد همه برابر زوری در سر با کرزی

    را به بی سرنوشتی نکشاند: 
 

 از، میخواهدـردد بـنگ ، تا برم رفته رااــنظ ه وممتازمیخواهدـبـنخوای ـیک پیش ـنــوط
 میخواهد چندین راز واقف ز ق وم الیــزعی م رازها داردــ، هام ملک درکف داشتنـزم

 میخواهد سخن پرداز وسخندان  وی وسخنگ حق پسندی ها، بعزم ها زم راستگوییـبـه ب
 میخواهد اعجاز از ـرپـ و یـزآمـ رکلم سحـ ان نیستمردم گفتن آس بیدرمان درد ازسخن 

 میخواهد ازـآغ ۀطـی، نقانجام کار رـــکه ه می نازیچه  نونظام  بر ،را نکردهکاری  تو
 میخواهد ـا اعجازهـــ ، این کارنیستی پیمبر میخوانی قصه و کوچه ای خم یک اکنون در تو
 دـمیخواه ، چشم بازن رشتهـن ایـم پیوستـبه ی کنکار ،ملک ویرانست بینی که کار می چو
 میخواهد روازـمردانگی پ بـــه بـال همت و کاراست رفع رنج مردم همت مردانه دره ب

 میخواهد ، نه حزب دورانسازنه طرازنوین غوغای میان خالی پوچ و نه آن موج شعار
 دـمیخواه ، بازمردانه مردمن آ گشودکار، از خدمت میهن بستند مردان خدا در رکــمـــــ

 داند ناپذیرت کس نمی درد درمان زا )اسیر(
 میخواهد همراز ، همدم وم دل را شنیدنــغ

 

 بلی آقای کرزی :
 

 گفتم تو رـبهرط بلغست ـمن آنچه ش
 خواه ملل و سخنم پند گیر توخواه از

 
 نپایاوالسلم 
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