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 صفحه 2 از 1  ه  شمار
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 07/12/2016                    م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 آفـــــریــــن!

   کمک هندوستان، «امرتسر» شهر در «قلب آسیا» اجالس در اشتراکافغانستان با  آقای اشرف غنی رئیس جمهور

 

 

 

 

 

 

برای  این پول را پاکستان» گفت و دکرپنجصد ملیون دالری پاکستان را برای بازسازى افغانستان، سخاوتمندانه رد 

 .«مردم افغانستان را برآورده سازد فراط گرایی مصرف کند، زیرا بدون امنیت هیچ کمکی نمی تواند نیازا مهار

 شاهد مداخالت صریح پاکستان اخیر مردم درد رسیدۀ ما که درین سه دهۀ آقای غنی مورد استقبال گرم اکثر تصمیماین 

 گرفت. وطن هستند قرار همه امور در

 هرکه می خواست با تظا فریبکاری بود و دشمن مکار ۀسین مناسبترین دست رد زدن، در و بهترینهم این  من به نظر

 افغانستان نشان بدهد.  برابر در مسالمت آمیز رفتار چهره و به کمک دروغین، به جهانیان

درت ق اریکۀ تعیین اشخاص بر گیری در تصمیم پایۀ افغانستان بر شانزده سال به این طرف دولت ها در چه از اگر

 نظامی وجود مددگاری ها نباشد، نظمی و ها و تصمیماین  است که اگر امداد های ملیارد دالری جهان استوار و

مبرم دولت هاست، اما  ضروریات روابط دیپلوماسی حسنه با همسایگان از استحکاماز طرفی هم،  نخواهد داشت و

دشمن مزوری که  برابر ان اجالس، عمل مناسبی بود درجری پاکستان در کمک من، رد پنجصد ملیون دالر ه عقیدۀب

 جهان خاک می پاشد، چنانکه با بدست آوردن هرچشم  با چنین اعمال شیطانی در چهره عمل می کند و همیشه با دو

تروریزم به مصرف  صدور تقویه و امریکا، برای مبارزه علیه تروریزم، برخالف، در از نیم ملیارد دالر سال یك و

 ها مبادرت می ورزد. اغوای جهان با چنین لک بخشی می رساند، اما برای اغفال و

بجا بود، تا دوستان چه فرمایند. منظومه ای که با احساس خوشی  وشخص من عاقالنه  این عمل آقای غنی به نظر

 سروده شده است تقدیم می شود:  ازین پیش آمد، ارتجاالا 
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 2از 2

 هـمـتـت عـالیست و واال، آفرین آفـــرین، مـــرد تـوانـــــا، آفرین

 سفله اش کردی و رســوا آفرین سر بدشمن خـم نکردی، خوب شد

 زیـن گـــدای بیسر و پــا، آفرین خطاست کومک پذیرفتناز گدا، 

 ایـن دو روی فـتنه پـیـرا، آفرین با شعـار دوسـتی، در دشمنیست

 تــو بـرجــا آفرین تصمیمهست  با چـنین شیطان، چنین تندی رواست

 تـا خـجـل گـردد بـه دنـیا، آفرین زدیمشـت کوبـنـده بـه دندانش 

 بـه تــو گـویـنـد تـنـهــا آفرینتـا  ردانه کـنـــسیاست هـمـت م در

 بشکن این رمـز و معـما، آفرین نـام پاکستان مـعـمـا گـشته است

 گـنـدگی را کــن مـــداوا، آفرین خویش را زین گنده دشمن دورکن

 و هـنـرهـا آفرین تزویرمکر و  با دو رویـی و دورنگی می کند

 دو بــاال، آفرین تا شـود قـَدرت کاخ امریکا و نــاتــو هــم بسوز

 بـر اجانب زن چــلـیـپـا، آفرین بازوی مـرد خویش کن تکیه بر

 «اسیر»مــن نـه تنها آفـریـن گفـتـم 

 نبشـنـو از هـر پـیـر و بـرنـا، آفری

** * ** 

 

 فرانکفورتم،  1۶دسمبر 0۵« اسیر»م. نسیم 

 

 
 

 

 


