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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

ای آقای حامد کرزی!
اینک باز از البالی ورقپاره ها ،مطلبی نظرم را جلب کرد که در توصیف و انتقاد از زمامداری آقای حامد کرزی
سروده شده است که با پیشگفتار آن تقدیم دوستان می گردد:
با سقوط امارت قرون وسطائی طالبان ،به مددگاری بمباردمان های طیارات بی  52امریکائی و متصالا انتصاب آقای
حامد کرزی در رأس دولت انتقالی ،مسرت و شادمانی اکثریت قاطع افغان ها در داخل و خارج از کشور ،چنان باال
گرفت که همه اتباع افغانی در سراسر جهان این تحول را با جشن ها و پا کوبی های بی سابقه استقبال کردند.
منهم در جمع مسرت کنندگان ،این تحول نیک را با شعری ،خطاب به حامد کرزی ،شاد باش گفته و در چند بیت اول،
از نامبرده تا سرحد مجامله ،مدح نموده ام.
من که هیچگاهی و به هیچ اندیشه ای این در ،واالی دری یعنی شعر را به پای هر کس و نا کسی به مفت نریزانم،
به تصور آنکه این ناخدای نوکار ،کشتی شکسته ما را به ساحل مراد خواهد رسانید ،شعر را با تضمین چند بیت از
بوستان حضرت سعدی با وصایایی در دولتمداری ترتیب و به دست نشر سپردم که در پایان از نظر تان می گذرد:

پس ازحـــمـــد باری ونعت رسول

ســـــالم مـــــودت بــفــــرمـا قبول

وطــــنــدار نســتـوه ،عــــالی مقام

ز« کرز» آمدی « ،حامد» نیکنام

تـــــو نـام نـــکـــو از پــدر داشتی

کــــه تـــاج کــــرامت بسر داشتی

بود روشن ایـــن گپ چو بدر منیر

که ره پرفرازاست وفرصت خطیر

بــــه پیرانه ســـرعرض حالی کنم

دلــی از غـــــم و درد خــالـی کنم

تـــــو کـــز بـحـر مواج درد آمدی

بـنـــازم ،دریــن رزم فـــرد آمدی

بــیــا لحـظه ای درد ما گـوش کن

دگــر حـــرفــهـــا را فراموش کن

پـــیــــام دل دردمـــنـــدان شـــنــو

ز کــابــل شـنــیـدی ،ز المان شـنو
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کــــه مــا خانه داران بی خانه ایم

بــهـــــم آشـــنــایـــان بیگـــانه ایـم

هــمـــه خوشنما وهمه خوش لباس

ولـــــــی درحقیقت همه بی اساس

بهــــر جـــا بما حرف بد می زنند

بــه سیمای مـا ،دست رد می زنند

پــنـــــاهـــنــدۀ بـــــی پــنــاهیم ما

نکــــرده گـــنــه ،در گــنــاهـیم ما

گــــناه هــمـــــه فرقت میهن است

عــجـب لکــۀ ننگ در دامن است

ره آمـــدن در وطــــن بـــاز کــن

ســـرانـجـــام  ،کــار نو آغاز کن

کـه مــا پا برون از سراب آوریم

فــرا سـوی مـیـهــن شتاب آوریم

که از بهر ما خار از گل به است

گــــدای سر چـوک کابل به است

پس از اینهـمه شـور و سوز جگر

کـنـم قــصـۀ در د دل مـخــتـصـر

در آخـر ز سـعــدی عــالـیـجـناب

نـمـایـم دو ســه پـنــد نغز انتخاب

تـو آویـــزۀ گـــــوش ،این پند کن

تـوکـل بــه لـطــف خـــداونــد کن

«حریص و جهانسوز و سرکش مباش»

«ز خاک آفـــریدندت ،آتش مباش»
«ریاست بــدست کسانی خطاست»
«که از دست شان دستها بر خداست»
«بد اندیش تست آن و خونخوار خلق»

«کـه نفع تــو جوید در آزار خلق»
«بــــد اندیش را لفظ شیرین مبین»
«کــــــه ممکن بود زهردرانگبین»
«دل دوستان جـمـع بهتر که گنج»
«خزینه تهی به که مردم به رنج»
«بر انــداز بـیـخی که خار آورد»
«درخـتی بـپـرور که بــار آورد»
«چو گربـه نـوازی ،کبـوتر برد»
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«چو فربه کنی گرگ ،یوسف درد»

«جفا پیشگان را بــده سر به باد»
«ستم ،بر ستم پیشه عدلست و داد»
«جهانسوز را کشته بهتر چراغ»
«یکی به در آتش که خلقی به داغ»

چنین است عرض «اسیر» حزین
به روی و به مــوی سپیدش ببیـن

م.نسیم « اسیر» 12مارچ 02م بن المان
آقای کرزی ،متأسفانه ،حرف من که هیچ ،حتی وصایای دربار حضرت شیخ مصلح الدین سعدی را نیز آویزۀ گوش
نساخت و از شروع دولت انتقالی ،تا امروز با دو دوره ریاست ،در انتخاب و انتصاب اعضای دولت ،مغایر مؤلفه
های دولتداری عمل نمود و آنچه مردم انتظار داشتند ،انجام داده نتوانست و با مصلحت گرائی ،سرزوری های بدون
موجب ،اعمالی مخالف خواست مردم انجام داد که نا گزیر به سرودن منظومه ذیل گردیدم:

ای مــام وطــن ! ،سرم فدایت

سر کردۀ ما ،چه خود سر آمد

ازدامـن تو ،که روزگارت

بـد بـود ،صدای بـد تر آمد

آزرده دالن آن چـمــــن را

طـوفـان عجیب بر سر آمد

از تخم گلی که بر فشاندیم

صد حیف که خارغم بر آمد

ما رنگ دگر خیال کردیم

افسوس که رنگ دیگر آمـد

آنرا که ز خویش می شمردیم

بـیگانــه پرست احقر آمـد

چون نور بدیده ،جلوه ها داشت

تاریک شد و مکــدر آمـد

بـر پاکی او که بـود بـاور

ناپاک ،برون ز بـاور آمد

با دشمن قوم بستگی داشت

دود از جگـر هـمـه بر آمد

دزد است و چراغها در دست

در دزدی عجب دالور آمد

آخــر بــه قــمــار زندگانی

گه اسپ نشست و گه خر آمد
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این ضرب مثل بجاست ما را

(از زیـر پـلـو ملی بر آمد)

با نیش زبان ،کسی بمن گفت

هشدار که خیر شد ،شر آمد

من نیز بران شدم که گویم

حرفی که به لب مکرر آمد

(شرمندۀ انتخاب خویشم)

چون نخل امید بی بر آمد

بگذشت (اسیر) دور مردی
افسوس که َدور چـادر آمـد
م .نسیم «اسیر» جنوری0۶م ،فرانکفورت
پایان

 4از4

