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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

در هجوم هشتصد «؟» کاندید ولسی جرگه ،تنها در شهر کابل و سر به سر چسپاندن عکس ها و شعار ها که به مشکل
می توان مرد و یا خانم مورد پسند را انتخاب و برایش رأی داد ،تنها یک شعار ،چشمگیر به نظر خورد و آن شعار
«من افغان نیستم» بود که یکی از جوانان برای کاندید شدن خود تعیین کرده است.
طبعا این سؤال ،مانند من برای همه پیدا می شود که زندگانی در افغانستان و خدمت به مردم آن که همه افغان هستند،
می شود غیر افغان را در ولسی جرگه رأی و راه داد؟؟؟
یادم آمد از درد خودم و منظومه ای که پوره هژده و نیم سال پیش در مورد دودمان خود در برابر سؤال یکی از
بزرگان وطن ،مقیم آلمان که خدایش غریق رحمت کناد ،سروده شده است.
مرحومی از کسی جویای اصل و نسب و دودمان من شده بودند و من که به قید قسم به حقانیت ،تا آن زمان اصلا فکر
نکرده بودم که کی ،از کدام تبار و منسوب به کدام قوم و مذهب هستم ،با سربلند نوشتم که:

هرکسی پرسد ز اصل و نسل و قوم و دودمانم
گو ،چه می پرسی ز قوم من ،من از افغان ستانم

دودمان من بود "افغان" و این است افتخارم
من که "افغانـم" ،به وهللا نیست فکر دودمانم
من ز نسل تاجکم ،پشتون و اوزبیک ،هم هزاره

این بـود هـم دودمانـم ،این بـود نـام و نشانـم
هر که افغانست ،بیشک هست چون تاج سرمن
کس نمی داند که من جز این سخن ،دیگر ندانم
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ذکر و فکر صبح و شام من ،به جز یاد وطن نیست

جـز به این نـام نکـو ،اصلا نمی گـردد زبـانــم
عاشق "افغان ستانم" ،رمـز و راز من مجویید

مـن اگـر در آسـمـانـم ،خاک در ایـن آسـتانم
نزد اهل ذوق حرف قوم و رنگ و رو چه گویی

چند جویی از زبـانـم ،چند پرسی خانـدانم
عشق ملیت مـرا جایـی رسانـده تا بگویـم
من بـه هندو و مسلمان وطن هم خانمانـم
«فرقه سازی های استعمار» ویران کرده ما را

تا بکی گویی ،فـلن ابـن فلن ابـن فلنـم
«ای بسی ابلیس آدم رو» که با ما دست داده

در لـبـاس دوستی ،اما سراپـا دشمنانــم
داسـتان دوسـتان پـر ز مطلب آشـنـا را
گربگویم ،دشمنانت ،بهتر است از دوستانم

همت و مردانگی هـای مـرا هـرکس نداند
«چون به میدان آمدی» دانی که رستم داستانم
دوری از آغوش گرم مـام میهن ساخت پیرم
گر خدا خواهد ،در آن آغوش برگردم ،جوانم
آخر ای صیاد ،با تزویر«اسیر» کس نگردم
«دام بر مرغ دگر نه چون بلند است آشیانم»
م .نسیم «اسیر» 1۷جنوری2000م ،بن المان
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