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 2016 / 08 /31 سید خلیل هللا هاشمیان

 اعتراض قانونی باالی جناب ملک الشعراء اسیر

جای مسرت وافتخاراست که افغانها درمهاجرت به عنعنات فرهنگی خود، خصوصا به دین، زبان وهویت ملی خود، 

اگرچه این عالقمندی درتحت شرایط  "کوره های  ذوبان" فرهنگ کشورهای مقیم  رو  به   –پابند وعالقمند مانده اند 

 زوال میرود، بازهم با آنچه مانده یا خواهد ماند، باید شکرگزارباشیم.

انها درامریکا واروپا حدود سه سال قبل که مرحوم محمدطاهر هاتف، ملک الشعرای افغانها درمهاجرت، وفات یافت ، افغ

ضرورت انتخاب ملک الشعرای جدید را احساس کردند و مقدمات اینکار دراثر پیشنهاد مجلۀ آئینه افغانستان  درهمین 

جرمن آنالین براه افتاد که درنتیجۀ آن جناب استاد محمدنسیم اسیربا اکثریت قاطع  بحیث ملک  –پورتال وزین افغان 

درآنوقت بالی نفاق و  –انتخاب گردیدند وهمه افغانها ازین انتخاب راضی وشادمان بودند الشعرای افغانها درمهاجرت 

خود خواهیها هنوز تبارز نکرده بود وهرآنکو که آن بال را باخود درین پورتال آورد ودرتحت تاثیر عقدۀ خودنمایی بدامن 

 تجزیه متوسل گردید، خداوند متعال او را بهزار بال مبتال بسازد.

استاد محمدنسیم اسیرکه وظیفۀ پرمسئولیت ملک الشعرایی را به احترام آرا ء وتقاضا های افغانها قبول کرده بودند،  جناب

درمرور این چند سال این وظیفه را به بهترین  وجه  ادا وایفا نموده، بمناسبت  ایام خوش وافتخارآمیز تاریخ افغانستان، 

اسبت قتلها وخونریزی ها درکشور ومداخالت پاکستان ، حقوق زن و آزادی ازقبیل جشن آزادی، اعیاد وغیره وهم بمن

بیان، درهرمورد بموقعش از طبع روان خود یک منظومه نشر کرده که درپورتالها نشرشده اند.  اما ازمدت تقریبا یکسال 

ت افغان تعلق دارند، به اینطرف اشعار ومنظومه های ملک الشعراء اسیر، حتی بمناسبت روزهای ملی که بهمه اقشارمل

تنها دریک ویبسایت منتشرگردیده واین اعتراض قانونی از جانب این دوست قدیمی وصمیمی شان بهمین مناسبت رقم 

گردیده که چرا جناب محترم ملک الشعراء اسیر، درحالیکه ملک الشعراء همه افغانها درمهاجرت میباشند،  این 

 "یکجانبگی" را اختیار نموده اند ؟؟؟

بته معلوم است که بعضی ویبسایتها اشعار ملک الشعراء اسیر راخودشان از دیوان اسیر نقل و درویبسایت خود نشر ال

مین  97میکنند، و این یک رسم قبول شده است که قابل اعتراض نمیباشد. اما منظومۀ  "پیشوای آزادی" که بمناسبت 

فغان درمهاجرت ازقلم پراستعدادشان  صادرگردیده، تنها بیک سالگرد استقالل افغانستان ، منحیث پیام ملک الشعراء ا

 ویبسایت ارسال شده،  ولی بسایرویبسایت های افغان که همه مستحق دریافت ونشر آن میبانشد، ارسال نشده است.

مناسبت باین دوستداراستاد اسیر، بحیث یک موسپید خدمتگارفرهنگ، ادب واستقالل افغانستان، به اجازۀ شان  پیام شانرا 

آزادی ،  درین پیام –جرمن آنالین منتشرمیسازم  –مین سالگرد استقالل افغانستان عینا نقل ودرپورتال وزین افغان  97

که در هرمصراع آن ازپیشوای آزادی، اعلحضرت غازی امان هللا خان توصیف وتمجید شده است، ملک الشعراء )اسیر( 

"موال" و "آقای" آزادی خوانده، گویا مشرب ملیگرایی خود را متجلی  در آخرین مصراع این غزل، اعلحضرت غازی را

 ساخته است :

 پیشوای آزادی

با اتحاف دعا به روح "غازی امان هللا خان" بزرگ، محصل استقالل وطن ازچنگال استعمار انگلیس، نودوهفتمین 

 باد می گویم:سالگرد آزادی وطن را به کافۀ مردم سلحشور وطن درسراسرجهان صمیمانه مبارک

 "امان هللا غاری"  قـاعـد اعالی آزادی          زعیم  پـیـشـتـاز و مرد عالی جای  آزادی

http://www.afghan-german.de/
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 3تر 2 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

 

 قیام راد مردان  وطن را  پیش آهنگی           عــلـمـدار تـوانـا، رهــبــر واالی   آزادی

 ازمعنای آزادیزدی کوبنده مشتی بردهان جـغـداستعمار       جهان را درس عبرت دادی  

 به پا برخاستی  باعزم راسخ، همت عالی          بـلـنـد آوازه کـردی نـغـمۀ غــرای  آزادی

 جهانخواری کزاستغنا، سری براوج گردون داشت    برافگندی به مشت آهنین درپای آزادی

 ادیدمـیـدی روح، برخوابیدگان چنگ استعمار          نمودی چون مسیحا، با دمی احیای آز

 به زنجیراسارت عالمی سرکوب می گردید          شـعـاری دادی وانـداختی غـوغـای آزادی

 بشرق وغرب بشکستند زنـجـیـراسـارت را          ازان درسی که بگـرفـتـند دردنیـای آزادی

 دیبه کـام تـشـنـگـان پـنـجـۀ خونـیـن اسـتـبـداد          فگندی جـرعۀ جانبخش از صهـبای آزا

 به ساز هستی ما ازاسارت نغمه می خواندند        تـو پـیـدا سـاخـتـی آهـنـگ نـاپـیـدای آزادی

 چـو دیـروزت فـدای شوکت امروزما کردی         هـمی نـازد به نـامـت پـرچم فـردای آزادی

 ـای آزادیدل آزاد انـدیـشـان هـمه یکـسر"اسیر" توست        تــوئی مـوالی آزادی، تــوئـی آق

 2016آگست   18 –ملک الشعرای افغانها درمهاجرت  –م. نسیم اسیر 

 

جناب ملک الشعراء استاد نسیم اسیر پیرامون نابسامانیها دروطن مالوف، از تخطی حقوق بشر وظلم  و تجاوز برزنان 

وار وغافل، تحمیلی، مفتخ بیدفاع گرفته تااستیالی فساد، دزدی، قتل وخونریزی،  بی اتفاقی، بی بازخواستی،  حکومت

منظومه های متعددی نشرکرده  که یکی ازآنها را به ارتباط " بی نظمی های انتخابات بین آقایون  غنی وعبدهللا" درذیل 

نقل میکنم. استاد اسیر ازدوام اعمال ناشایست دروطن عمیقا ناامید ومایوس شده ومیگوید : "راه وگریزی هم نداریم، 

 ای خودرا باشکایت بلند کنیم:"       جزاینکه بطریقی صد

 جنگ بر سرقدرت

 گفتند کارها شده، گفتم نمیشود                پـایـان مـاجـرا شـده، گـفتم نمیشود

 گفتند بـازگربۀ زاهـد بــراستی                یکـبـاره پـارسـا شده، گفتم نمیشود

 جابجا شده،  گفتم نمیشودگفتند خوب وبدکه بهم خورده بود، باز       موزون و

 گفتند جنگ قوم به وحدت کشیده است        حـق هـمـه ا د ا شده، گـفتم نمیشود

 گفتند راه صـلـح وصـفـا بـاز کرده اند        این جاده با صفا شده، گفتم نمیشود

 گفتند عـهـد وقـول وقسم، بین دوستان         بی روی وبی ریا شده، گفتم نمیشود
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 3تر 3 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

 

 امـن جـدل وجـنـگ چـیـده شـد         کـاری به مـدعـا شـده، گفتم نمیشودگفتند د

 گفتند رسـم دوسـتی از سـرگـرفـتـه شد        درد هـمـه دوا شــده، گـفـتـم نمیشود

 گـفـتـنـد رشوه خوار کشد دست ازفساد        این جمع بـا حـیـا شده، گفتم نمیشود

 بـگـذرنـد        تـرسـنـده ازخـدا شـده، گفتم نمیشودگـفـتـنـد طالبان دگـر ازجنگ 

 گـفـتـنـد مـردمی که )اسیر( عـنـاد بـود        ازایـن بـال رهـآ شـده، گـفتم نمیشود

 گفتم نـمـیشـود، زچه اصـرارمیکنی ؟؟        این کـار بـارهـا شـده، گـفتم نمیشود

 2016آگست  24نشرمجدد   -م. نسیم اسیر 

جرمن آنالین،   –یم بعدازین ، جناب ملک الشعراء )اسیر( با ارسال اشعار ومنظومه های  خود به پورتال افغان امیدوار

 رام .با عرض احت –به خوانندگان محترم این پورتال فرصت بدهند و روا دار شوند تا از قریحه واستعدادشان حظ ببرند 

 2016آکست  29 –سیدخلیل هللا هاشمیان 
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