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 24/09/2018                عراء محمد نسیم اسیرملک الش
 

 !کرزیحامد ای آقای 
 

کرزی حامد زمامداری آقای  انتقاد از توصیف و البالی ورقپاره ها، مطلبی نظرم را جلب کرد که در از اینک باز

 سروده شده است که با پیشگفتار آن تقدیم دوستان می گردد:

آقای انتصاب  متصالا  و ئیامریکا 52طیارات بی های  ه مددگاری بمباردمان، بت قرون وسطائی طالبانسقوط امار با

چنان باال  ،کشور خارج از داخل و شادمانی اکثریت قاطع افغان ها در و، مسرت س دولت انتقالیأر کرزی درحامد 

 . دناستقبال کرد ی بی سابقهکوبی ها پا ها و جشنبا جهان این تحول را  سراسر اتباع افغانی درکه همه گرفت 

، ولا چند بیت در شاد باش گفته و، کرزیحامد خطاب به  ،، این تحول نیک را با شعریجمع مسرت کنندگان در منهم

  مدح نموده ام. ،سرحد مجامله نامبرده تا از

 ،نریزانممفت ه بنا کسی  کس و پای هره  را ب یعنی شعرواالی دری ، ر  به هیچ اندیشه ای این د   هیچگاهی وکه  من

 یت ازب چند تضمین با را شعر، یدانرسمراد خواهد به ساحل را کشتی شکسته ما ، آنکه این ناخدای نوکار به تصور

 ذرد:تان می گ رنظ پایان از ه درک سپردم دست نشره ب ترتیب ودولتمداری  وصایایی در با بوستان حضرت سعدی

 

 

 ا قبولـرمــــفــودت بـــــالم مـــــس د باری ونعت رسولـــمـــپس ازح

 نیکنام «حامد»آمدی ، « کرز» ز  الی مقامــــ، عوهـتــنس دارــنــــوط

 داشتی رامت بسرــــاج کـــه تــــک داشتی درــپ از وـــکـــن امـن وـــــت

 که ره پرفرازاست وفرصت خطیر منیر بدر ن گپ چوـــود روشن ایب

 ی کنمـالــدرد خ م وـــــغ ی ازــدل  رعرض حالی کنمـــه پیرانه ســــب

 رد آمدیـــف ن رزمــ، دریازمـــنـب  مواج درد آمدی رـحـب زـــک وـــــت

 ا را فراموش کنـــهــرفـــح رــدگ  کن وشـظه ای درد ما گـا لحــیــب

 نوـالمان ش دی، زـیــنـل شــابــک ز  وــنـــدان شـــنـــام دل دردمــــیـــپ
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 4از 2

 مـانه ایـــان بیگـــایــنـــم آشـــــهــب  ا خانه داران بی خانه ایمــه مــــک

 بی اساس ی درحقیقت همهـــــــول  ه خوشنما وهمه خوش لباســـمــه

 ا، دست رد می زنندـه سیمای مــب  ا بما حرف بد می زنندـــج رــــبه

 یم ماـاهــنــگ ، درهــنـــرده گــــنک  اهیم ماــنــی پـــــب ۀدــنـــاهـــــنــپ

 دامن است ننگ در ۀــب لکـجــع  ه فرقت میهن استـــــمــناه هــــگ

 کن غازآ نو ارــام ، کـــجـرانـــس  نــک ازـــن بــــوط دن درـــره آم

 ن شتاب آوریمــهـیـوی مـرا ســف  سراب آوریم ا پا برون ازــه مـک

 ه استوک کابل ب  ـچ دای سرــــگ  ه استگل ب   از ا خارم بهر ه ازک

 رـصـتــخـد دل م در ۀـصــم قـنـک  جگر سوز و ورـه شمـهنای پس از

 انتخاب د نغزــنـه پــس م دوـایـمـن  نابـجـیـالــدی عــعـس ز رـآخ در

 د کنــداونـــف خــطـه لــل بـوکـت  ، این پند کنوشـــــگۀ زـــآوی وـت

 «مباش سرکش و جهانسوز حریص و»

 «، آتش مباشریدندتـــخاک آف ز»

 «دست کسانی خطاستــریاست ب»

 «خداست شان دستها بردست  از که»

 «خلق خونخوار د اندیش تست آن وب»

 «خلق آزار جوید در وــه نفع تـک»

 «د اندیش را لفظ شیرین مبینــــب»

 «ه ممکن بود زهردرانگبینــــــک»

 «ه گنجک ع بهترـمـدل دوستان ج»

 «به رنجخزینه تهی به که مردم »

 «آورد خی که خارـیـب دازــان بر»

 «آورد ارــکه ب رورـپـتی بـدرخ»

 «برد وترـ، کبوازیـه نـگرب چو»



  
 

 

 4از 3

 «، یوسف دردفربه کنی گرگ چو»

 «به باد ده سرــجفا پیشگان را ب»

 «داد و ، بر ستم پیشه عدلستستم»

 «چراغ را کشته بهتر جهانسوز»

 «آتش که خلقی به داغ ه دریکی ب  »

 حزین «اسیر»چنین است عرض 

 نـوی سپیدش ببیــبه روی و به م

 

 
 بن المانم 02مارچ 12 «اسیر» م.نسیم 

 
وش گ ۀآویز حضرت شیخ مصلح الدین سعدی را نیز بار، حتی وصایای درسفانه، حرف من که هیچأمتآقای کرزی، 

لفه ؤم مغایر، اعضای دولتانتصاب  انتخاب و در، دوره ریاست با دو ، تا امروزتقالیانشروع دولت  از نساخت و

بدون های سرزوری ، با مصلحت گرائی و نجام داده نتوانست، اداشتند ظارآنچه مردم انت عمل نمود وهای دولتداری 

     به سرودن منظومه ذیل گردیدم: که نا گزیر ، اعمالی مخالف خواست مردم انجام دادموجب

 

 آمد ، چه خود سرما ۀکرد سر ، سرم فدایتن !ــام وطــای م

 آمد د ترـ، صدای بودـد بـب که روزگارتن تو، ـازدام

 آمد سر ان عجیب برـوفـط ن را ــــمـآزرده دالن آن چ

 آمد بر حیف که خارغم صد فشاندیم بر تخم گ لی که از

 دـآم دیگر افسوس که رنگ  خیال کردیم ما رنگ دگر

 دـآم احقر ه پرستــیگانـب خویش می شمردیم آنرا که ز

 دـآم درــمک تاریک شد و ، جلوه ها داشتبدیده چون نور

 آمد اورـب ، برون زناپاک اورـود بـکه ب پاکی او رـب

 آمد ه برـمـه رـجگ دود از با دشمن قوم بستگی داشت

 آمد دزدی عجب دالور در دست چراغها در دزد است و

 آمد خرگه  گه اسپ نشست و زندگانی ارــمــه قــب رــآخ



  
 

 

 4از 4

 (آمد بر ملی وـلـپ رـزی از) مثل بجاست ما را این ضرب

 آمد ر، ششد که خیر هشدار بمن گفت، کسی با نیش زبان

 آمد حرفی که به لب مکرر  شدم که گویم بران من نیز

 آمد چون نخل امید بی بر  (انتخاب خویشم ۀ)شرمند

 مردی اسیر( دوربگذشت )

 دـآم ادرـچ افسوس که َدور

 
 ت، فرانکفورم0۶جنوری «اسیر» نسیم م.

 
 پایان
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 


