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 13/10/2018        رملک الشعراء محمد نسیم اسی
 

 

ل ها که به مشک شعار ها و چسپاندن عکس سره ب سر کابل و شهر کاندید ولسی جرگه، تنها در «؟» هجوم هشتصد در

 آن شعار خورد و به نظر ی داد، تنها یک شعار، چشمگیرأبرایش ر یا خانم مورد پسند را انتخاب و توان مرد  و می

 جوانان برای کاندید شدن خود تعیین کرده است.  بود که یکی از« من افغان نیستم»

خدمت به مردم آن که همه افغان هستند،  افغانستان و ال، مانند من برای همه پیدا می شود که زندگانی درؤطبعا این س

 راه داد؟؟؟ و  یأولسی جرگه ر افغان را در می شود غیر

 ال یکی ازؤس برابر مورد دودمان خود در ل پیش درنیم سا منظومه ای که پوره هژده و یادم آمد از درد خودم و

 لمان که خدایش غریق رحمت کناد، سروده شده است. آمقیم بزرگان وطن، 

 کرف من که به قید قسم به حقانیت، تا آن زمان اصلا  دودمان من شده بودند و نسب و کسی جویای اصل و مرحومی از

 مذهب هستم، با سربلند نوشتم که: کدام قوم ومنسوب به  و کدام تبار نکرده بودم که کی، از

 

 

 

 دودمانم قوم و نسل و اصل و هرکسی پرسد ز

 افغان ستانم من از من، قوم گو، چه می پرسی ز

 این است افتخارم و "افغان"دودمان من بود 

 دودمانم ، به وهللا نیست فکر"مـافغان"من که 

 اوزبیک، هم هزاره ، پشتون ونسل تاجکم من ز

 مـنشان ام وـد نو  ـ  م، این بـم دودمانـد هو  ـ  باین 

 که افغانست، بیشک هست چون تاج سرمن هر

 ندانم این سخن، دیگر کس نمی داند که من جز
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 یاد وطن نیست شام من، به جز صبح و فکر و ذکر

 مــانـردد زبـنمی گ و، اصلا ـام نکـز به این نـ  ج

 من مجویید راز و زـ، رم"افغان ستانم"عاشق 

 تانمـن آسـای م، خاک درـانـمـآس در رـن اگـم

 چه گویی رو و رنگ نزد اهل ذوق حرف قوم و

 دانمـم، چند پرسی خانـانـزب چند جویی از

 مـده تا بگویـی رسانـرا جایـعشق ملیت م

 مـمسلمان وطن هم خانمان ه هندو وـمن ب

 را ویران کرده ما «فرقه سازی های استعمار»

 مـن فلنـن فلن ابـابلن ـتا بکی گویی، ف

 که با ما دست داده «ای بسی ابلیس آدم رو»

 مــا دشمنانـاس دوستی، اما سراپـبـل در

 ا راـنـمطلب آش ز رـتان پـتان دوسـداس

 دوستانم از است گربگویم، دشمنانت، بهتر

 رکس نداند ـرا هـای مـمردانگی ه همت و

 که رستم داستانم دانی «چون به میدان آمدی»

 ام میهن ساخت پیرمـآغوش گرم م دوری از

 برگردم، جوانم آغوشن آ خدا خواهد، در گر

 کس نگردم «اسیر»با تزویر صیاد،ای  آخر

 «بلند است آشیانم ه چونن   مرغ دگر دام بر»

 
 ، بن المانم2000جنوری 1۷«اسیر» نسیم م.
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  دودمان من!
 


