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 82/11/8112                  م، نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 !!!ای آقای کرزی 
 

آقای  انتصاب متصلا  امریکائی و 58، به مددگاری بمباردمان طیارات بی ت قرون وسطائی طالبانبا سقوط امار
کشور، چنان باال  خارج از داخل و شادمانی اکثریت قاطع افغان ها در ، مسرت وس دولت انتقالیأر کرزی در

 . پاکوبی های بی سابقه استقبال کردند ها و جهان این تحول را با جشن سراسر گرفت که همه اتباع افغانی در
چند بیت اول،  در ب به کرزی، شاد باش گفته وخطا ،، این تحول نیک را با شعریجمع مسرت کنندگان هم در من
 . ، مدح نموده امسرحد مجاملهنامبرده تا  از

نا کسی به مفت نریخته ام،  کس و را بپای هر واالی دری یعنی شعر به هیچ اندیشه ای این ُدر   من که هیچگاهی و
را با تضمین چند بیت از  رسانید، شعرما را به ساحل مراد خواهد  ۀکشتی شکستآنکه این ناخدای نوکار،  به تصور

 :تان می گذرد نظر پایان از سپردم که در بدست نشر دولتمداری ترتیب و بوستان حضرت سعدی، با وصایایی در
 

 امـقـ، عــــالی منســتـوه وطــــنــدار
 نامـنیک« دـامـح»دی، ـآم« کرز» ز

 

 ولـبـبــفــــرما قدت ؤســـــلم مـــــ  پس ازحـــمـــد باری ونعت رسول
 نیکنام« دـامـح»، دیـآم« کرز» ز  وطــــنــدارنســتـوه ، عــــالی مقام
 داشتی کــــه تـــاج کــــــرامت بسر  تـــــونـــــام نـــکـــــــوازپدرداشتی
 فرصت خطیر که ره پرفرازاست و  بـــود روشن ایـــن گپ چوبدرمنیر

 درد خــالـی کنم غـــــم و دلـــــی از  حالی کنم بــــه پیرانه ســـرعرض
 دیـــبـنـــازم ، دریــن رزم فــرد آم  دیـتـــــوکـــــزبــحــرمواج درد آم

 نـوش کـحـــرفــهـــا را فرام دگـــر  وش کنـبــیـــا لحـظه ای درد ما گ
 مان شنوــال ، ززکــــابـــل شـنــیـدی  مـــنـــدان شـــنــو پـــیــــام دل درد

 مـگـــانه ایـیـبــهـــــم آشـــنــایـــان ب  ه ایمـکــــه مــا خانه داران بی خان
 ه بی اساســمـحقیقت ه ی درــــــول  هــمـــه خوشنما وهمه خوش لباس
 ی زنندـای ما، دست رد مــــه سیمـب  بهـــــرجــــا بما حرف بد می زنند

 م ماـیــگــنــاه رده گـــنــه ، درــــنک  م ماـیـبـــــی پــنــاه ۀدپــنـــــاهـــنــ
 ن استــدام ننگ در ۀعــجــب لکـــ  گــــناه هــمـــــــه فرقت میهن است
 کن غازآ نو ـارـــام ، کــــســـــرانـج  ره آمــــــدن دروطـــــن بـــازکـــن
 ن شتاب آوریمـهـیـوی مــــا سرـــــف  کــــه مــــا پا برون ازسراب آوریم
 ل به استـــوک کابــگــــــدای سرچ  کــــه ازبهرمـــــا خارازگل به است
 درد دل مـخـتـصـر  ۀـــم قــصـــکـــن  پس ازایـنـهـمــــه شــــوروسوزجگر
 ــایــــم دوســـه پـنــد نغزانتخابــنــم درآخـــــرزســعــــــدی عــالـیـجـناب

 ـه لطف خــــداونــد کنـــتــــوکـــل ب  ، این پند کنــــــوشتـــــوآویـــزهءگ
 «، آتش مباشریدندتخاک آفـــــ ز» «سرکش مباش و جهانسوز حریص و»
 «دست شان دستها برخداستکه از» «استـــدست کسانی خطــریاست ب»
 «درآزارخلقوجوید ــــکـــــه نفع ت» «بد اندیش تست آن وخونخوارخلق»
 «ه ممکن بود زهردرانگبینــــــــک» «د اندیش را لفظ شیرین مبینـــــــب»
 «زینه تهی به که مردم به رنجــــخ» «دل دوستان جــمــع بهترکــــه گنج»
 «تــی بــپــرورکـــه بارآوردـــدرخ» «آورد بیخی که خار از دــــبـــــران»
 «، یوسف دردوفربه کنی گرگچــ» «، کبوتربرده نوازیچـــــوگــربـــ»

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assir_nacim_ba_tou_ay_karzai.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assir_nacim_ba_tou_ay_karzai.pdf
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 «داد ، بـــرستم پیشه عدلست وستم» «به باد ده سرــجـــفــا پیشگان را ب»
 «ه داغـیکی بــه درآتش که خلقی ب» «را کشته بهترچراغ جــهـــانســوز»

 وی سپیدش ببینــه مــــبـــه روی وب حزین«اسیر» چـــنـین است عرض 
 
 م بن المان18مارچ 18« اسیر» نسیم .م
 

که شده است  حاال افغانستان می شود و ، رئیس جمهورنداشت ، خبرآقای کرزی بقید قسم گفته بود که همانطوریکه
 ۀاریک بر دیگر باررا  خود ساخت که قسم را بجا و تقلب چنان برابر انتخابات دوم زمینه را با ، دررهایش نمی کند

 :چنین انتقاد کردم (تقلب  بازار) نظارتگران این تقلب را بنام  مانند دیگر مِن عاجز. داد قدرت قرار
 
 

 تقلب جـمـعی زسِرُخــدعـــه خـــــریدار گـــــرمست کــــنـون رونـق بازارتقلب 
ونه جادوست درین معرکه، اما  تقلب افشا شــــــده پیش هـــمــه، اسرار نی ِسر 

 تا بــــه کمرغرق به کردارتقلب خــــود د، اماـــهرکس بـــه کسی طعن تقلب زن
 

 تقلب ارـپیک دارنـــــد بــهــــم حــیـلــه و سری چند، به اشغال ریاست  بی پــــا و
 تقلب ردارـآلــــــوده بــــــدن هاست به مُ  تمرد   انـــــدوده نظرهاست به تشویش و

 تقلب خار بی نــــوری بجهـد بی غش و ما را عجب آید که ازین سفسطه گویان
 

 تقلب هستند هـــمـــــه غــــــرق به پندار ستا فریب شان بسکه همان چال و فطرت در
 تقلب دوش هــــم انداخته، صد بار بــــر دا گوید وهم صاحب خانهــهـــــم دزد خ

 تقلب زنند، جار سربـــــازار هــــــر در با یاوه سرائی  بــــــــا معرکه پردازی و
 

 تقلب شده آمار زانــــــدازه فــــزون تــر د ماستـاعمال ب آنکه جهان ناظر بــــــا
 تقلب شند، بارـانـــــُده بک بـــــا محنت و نباشد بیدار آمــــــاده و مـــــردم اگـــــر

 تقلب ارـکســانــنــد گــــــــرفـــتـ بســیار ، متقلب(حــــامــد کـــرزی)ود ــبـا نـتنه
 

 تقلب بازار وه فـــــــروشان، سرـاین جل ن راست نگویندـی سخـست بپرسرا گـر
 تقلب ارــمـــــردم بـــزند خ ۀدیــــــد در گل آورد، اما د وــگل پوش گل گـــوید و

 

 رنگی دو بتکرار تو از (اسیر) دیده است
 تقلب ن انکارــب، مکـلـقـای غـــــــرق ت

 
 

من  ۀقلم لجام گسیخت حقیقت انتصاب شد و در جانبه، آقای کرزی ظاهرا دوباره انتخاب وهمه  های گسترده و با تقلب
 :نوشت آمد و شوره ب باز
 

 دران حســاب شدیــیـصف ل در دیشـانتصــاب  ازـب! کـــرزیا 
 دیــتــاب ش آب و پیشوای پــــر دیـگرچه انتخــاب ش راا ـظـــاه

 رقاب شدیـــوطن، مالک ال در
 مــــزار و والیات قــنـدهــار در ارـف بسیـــلـوجــــــــود تخبـــــا 

 ارـشم ز رـبــود، بیشت ی تـــوأر ننگرهار وزجان وــج بلکــــه در
 دیــاب شـده به فاریـــهــــم بــرن

 

 دزدان ۀدار وـهمچ ل نـفــــرــــچ ود آسانـمی نم کـه این کار بس
 دانـیـم ده شد کــه درــبت دیـعاق انــزده دام نده، برـپا ک ســــرو

 دیـیاب شـن جملـــه کامآ در تو
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 یری شدـبد ضم انی وــبـــــد زب دـیری شـرده گـخُ  بسیار بــرتـــو
 دـــری شـیـمـی خــنــعـاقـبـت بـی دـری شـیـتـف ان تـــــوـن ۀمــــــقـل

 دیــاین نصاب شه د بـواج که تو
 راهــبا اک وـت د برـرنـُخـــــرده گی اهــــآگ امت وـمــــــردم بــــا شه

 هـلـدالــبــتــقــلــب بســـــان ع در ردم این افـواهـن مـــیـب هست در
 دیـــلب شـقــش آهـــنــگ انـیـپ

 دـکـــردن ســــره ب انتقادات ســـر کردند رــف کــرو بسیار تــو بـــر
 کردند رـخط راه تو ســــر بـــــر کردند رـک حرف زیاد گوشت از

 دیـاب شـش ن شیخ وـطع وردـم
 مـیـهـل فـثـه دادی دوبـاره مـبـرت مــدیــق را کـــــه بود یار دوستم 

 مـندی و یـــار یس وـق جلـقـبا مح م ـرحی م وــدی کـریــخلیلی ش بر
 دیــلب شــغـــرق منج وــتا گل
 ورـطا محمد نـهـــــــم عشد  قهر ورـک کل و رسرت راه یافت هر
 ورـفـنـساخت پیش هــمــــه ترا م ت دورـرافــش حرف بد گفت، از

 دیــواب شـسخت الج نـــــزد او
 ردـــد زبان درازی کـحـ بیش از ردـتازی ک عبدهللا جان چه ترک
 ازی کردـــمـبود، بی ن بی وضو ازی کردــخدعه انگیخت وفتنه ب

 دیــسخت الجــــواب ش پیش او
 ه باالـگ ی روی گــــاه تــــا وــم تنها ه وـچـــنــد ســـال است یک

 بارک اوباما م بــــــــه دربارــه اروپـــــا بــــه سوی امریکا از
 ، باریـاب شدیبارهـــــا رفته

 ارـربـتــــــازه سازند قشقه را ه د به این دربارـم رونـران هـدیگ
 درش ناچار جبهه سایند بـــــــر انکارل ـمـنکـــنـد کس ازیــن ع

 تـودرین باغ گل ، گلب شدی
 تـــلـــخ دیـــــدی وتند بشنیدی دیـا دیـهـانـــدرین سال هــا چ

 کسی نترسیدی؟؟ خدا از جــــز دیـیـگـــاه ُغـــــریــدی، گاه نال
 شمع آب شدی عاقبت همچــــو

 دمـسنـپـ، دروغ نراست گـــویم دمـنـمنکه با حـــرف راست پاب
 این پندم بشنو نیست بیجـــــا و دمـه این انتصاب ُخرسنـر، بـگ

 انتخاب شدی تـــــــوکه امروز
 

******* 
 

 را ، بیا به َدوران کن نـــو َدور ران کنــشیرغ عزم جزمی چو
 والن کنـباصداقت به صحنه ج زدان کنـلطف پاک ی تکیه بــر

 ان کنـیـ، طغدهـغـــریسیل آسا  دان کنـهمتی هم بـــه حکم وج
 رنج پشتون وتاجک ، آسان کن ان کنــوحدت قـــوم را به سام

 خود گریزان کن عاصیان را ز بـــــرفســــاد اداره عصیان کن 
 ن گلستان کنـخـــاکــــــدان وط ان کنــ، شتابگرسرت هـم رود
 زان کنـاویپـــــــا  خاینان را ز ران کنـتیغ ب قلمت را چــــــــو

 ران کنـده ست جبــش اشتباه ار ان کنــایـمردی خـــویش را نم
 ان خویش خندان کنـم گریــچش مان کنـمسل و خــدمت هـــنـدو
 دان کنـه زنرا بـــ ساالر جنگ ان کنـع فــرمـیـدشمنان را مط

 مشکل است آسان کن درـق رـه نـدان کـــنــ، دردمدرد ۀچـــار
 ن هرچه میکنی آن کنآ بعد از نـافغان ک یرـکارنیکی بــــه خ
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 تا نگــــویند ، بازخواب شدی
 

گوش  ۀآویز حضرت شیخ مصلح الدین سعدی را نیز بار ُدر، حتی وصایای سفانه، حرف من که هیچأآقای کرزی، مت
مولفه  مغایر ،اعضای دولتانتصاب  انتخاب و ، دردوره ریاست با دو انتقالی، تا امروزشروع دولت  از نساخت و

بدون ، سرزوری های با مصلحت گرائی ، انجام داده نتوانست وداشت آنچه مردم انتظار های دولتداری عمل نمود و
 خواست کاملا ه سی ملیون نفوس افغانستان را ب کار اینک در آخر مخالف خواست مردم انجام داد و موجب، اعمال

، مداری وار، بازی می کند که حتی کسانی را که قاطع مردمبا زندگی اکثریت  گرفته و گرو شخصی در عندی و
، چنانچه من ِکرده پشیمان ساخت از یوس وأم ، عمیقاا ندو جانبداری می کردا اوایل با خوشباوری از چون من در

 : که ذیل تقدیم می شود( انتخاب خویشم ۀشرمد)عنوان ه خود شعری داشتم ب
      

 

 (ندۀ انتخاب خویشمرمـش)
 

 ود سـرآمدـــ، چه خما ۀردـسرک رم فـدایتــ، س!مــــام وطن ای 
 د تـرآمدــ، صـــدای ببـــد بـــود دامـــن تــــو، که روزگـارت از

 سرآمد طـــــوفـــــان عجیب بـر مــن را ـآزرده دالن آیـــــــــن چ
 م بــرآمدـصد حیف کــــه خارغ تخـــم ُگلی کـــه ِکشته بـودیم از

 آمد ـه رنگ دیگـــرافسوس کـــ خیال کـردیم مـــا رنگ دگـــــر
 دـبیگــــانـــــه پـــرست احـقـرآم خــویش می شمردیم ه زآنرا کـ

 آمد ـــدرمکـ تـــــاریک شــــد و وه ها داشتــ، جلچون نوربدیده
 آمد باور ـرون زنــاپــاک، بــــــ ود باورـبــــرپـــاکی او، کـــــه ب

 ـرهـــمــــــه برآمدجـگـــ دود از بـــــا دشمن قـــوم بستگی داشت
 دـآمـــ دزدی عــجــب دالور در دست ـراغ ها درچـ دزد است و

 آمد رـگه خ ه اسپ نشست وــگـ زندگانی بــــــه قـــمار ـرآخـــــــ
 

 (آمد ملی بر پــلــــو ـرزیــــ از) رــایــن ضرب مثل بجاست کاخـ
 

 دـآم ، شرشد کـــــه خیر هشدار ن گفتـمه ، کسی بنیش زبـانبا 
 دـــآم رفی که به لب مکررحــــ مـــبران شدم که گوی مـــــــن نیز

 آمد ی برـل امید بـــون نخچــــــ (مــــشـویـانتخاب خ ۀدـــشـــرمن)
 ردیـــم دور( یرــاس)بگـــذشت 
 دـــآم چادر ـــــه َدورافسوس کــ

 

، بخصوص امریکا و غرب از برداری برده وار سیزده سال فرمان از پایان کار، بعد آقای کرزی دراینک 
 شاه شجاع  وار و سیاست کند زعم خوده ، تلش دارد بحکمروایی قدرت در همه مزایای مادی و برخورداری از

، آبرویی خیلی شخصی ساختههای قربان خواسته  ، اکثریت قاطع مردم مظلوم وطن راکرده، پنچه نرم با باداران
 :است سخن اخیرهم اینکه بهتر .کمایی نماید

 
 همه قرار نگیرد،  برابر زوری در سر آقای کرزی با 
 با زندگی مردم بازی نکند،  
 نماید،بکوشد، خواست اکثریت را احترام  و 
 بیش ازین وطن را به بی سرنوشتی نکشاند و : 

 
    

  ممتاز پیشـوای نخـبـه و
 

 از، میخواهدــ، تا برنگـردد بته راـنظــام رف  دـمیخواه ممتاز پیشـوای نخـبـه و ن یکوطـ
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 میخواهد چندین راز واقف ز ق ویـم الیــزع  ا داردــ، هم رازهکف داشتن زمـام ملک در
 دــسخنگــوی وسخندان وسخن پردازمیخواه  ، بعزم حق پسندی هاها بـه بــزم راستگویی
 میخواهد اعجاز از پـــر و آمــیـز رکلم سح  مردم گفتن آسان نیستسخن ازدردبیدرمان 

 دـمیخواه ازــآغ ۀ، نقطانجام کاری که هــــر  توکاری را نکرده ، برنظام نوچه می نازی
 

 میخواهد ازـجـ، این کارهــــــا اعنیستی پیمبر  میخوانی قصه کوچه ای و خم یک دراکنون  تو
 میخواهد ازـــ، چشم بن رشتهـم پیوستن ایــهـب نـ،کاری کویرانست ملک کار که بینی می چو

 

 دـمیخواه ی پروازـردانگـم ت وـمـبـــه بـال ه  است کار ج مردم همت مردانه درـع رنـرفه ب
 میخواهد ساز ، نه حزب دوراننوین نه طراز ای میان خالیــوغـوغ وچ ـپ نه آن موج شعار

 میخواهد ردم، بازـن مردانه مآ کار، از گشود  خدمت میهن خدا درردان ــبستند م کــمـــــــر
 

 دـدان درد درمان ناپذیرت کس نمی از (اسیر)
 میخواهد رازـمـه دم وـمـ، هم دل را شنیدنـغ

 

 
 :بلی آقای کرزی

 

 گفتم رتوـن آنچه شرط بالغست بهـــم
 خواه مالل و سخنم پند گیر توخواه از

 
 پایان  .والسلم

 
 

 


