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 ملک الشعرای افغان هاد در غربت

 دشمن مزور!!!
 

شروع گردید که  "کرزی"دوران زعامت آقای  تالش برای صلح با گروه مسلح طالبان، از حق نگذریم، تپش و از

ما همه  .است ید این گفتارؤ، م"کرزی" مکرر یک بار، اما بی نتیجه و سفرهای بیست و

، سیسأت بدو استخوان احساس کرده ایم که دولت ناپاک پاکستان از تا مغز شاهد هستیم و

های اقتصادی به ما صدمه  جهات سیاسی و مخاصمت بوده و کوشیده است از با ما در

شوروی وقت،  تهاجم قشون سرخ اتحاد جماهیر از ، بخصوص بعدبرساند جبران ناپذیر

های جهادی  ایجاد تنظیم به آن سرزمین، ون افغا نگرپناه بردن آوارگان بی وسیله و دست

 رد ن دوست کاذب راای ترشکاراآ و صریحتر ۀمداخل ۀدولت نظامی پاکستان زمین و دستگاه جاسوسیتحت حمایت 

 د.ادامه بده مزورانه تا هنوزهای  با شیوه کند و افعی دهن باز رچون ما ، تاکرد افغانستان میسر

همان پروژه های خونین است  نقاط مختلف افغانستان یکی از روزمره در ایجاد نارامی های تحریک طالبان و ۀلأمس

 ما در صبور آن را، مردم مظلوم و سوز گلو زهر و راه انداخته شده استه ب .آی .اس .توسط دستگاه جهنمی آی که

صدای مصالحه با طالبان گرم است، با فتنه  و ، حتی هم اکنون که سربه تلخی چشیده می روند کنار گوشه و هر

دیگر،  ۀآوردن چهر روی کار با کشتن کسی و در مناطق مختلف، گل تازه ای را به آب می دهند و روز هر گیزی،نا

سیاسی خود به اصطالح عامیانه  دولت امریکا نیز که برای حفظ منافع اقتصادی و  .درین راه سنگ اندازی می کنند

 شرافتمندانه تصمیم بگیرد ر صادقانه و، اگچه با قدرت طاغوتی خود گر ،کابل عزیز، هم به میخ وهم به نعل می زند

نابود می تواند، اما این یگانه  نیست ورا، دیگران  القاعده، طالب، داعش، و همه النه های ویرانکار یک روز در

 اختر" مال با کشتار تحوالت اخیر  .دهد فتنه گری ادامه می دلبری و هزاران ابرای مطلب خود ب قدرت خونخوار

 می رود که باز .آی. اس. همکاری آی پاکستان به کمک و ۀکویت نهم در، آ"هیبت هللا" مال نآمد روی کار و "منصور

ان زم ه درطوری ک همان آرزوی اکثریت قاطع مردم شریف ما را به نومیدی مبدل بسازند. صلح را گم کنند ونخ  سر

دهان » ۀسرود همان ملی را هم با نشر دیگر دولت وخدت داده بودم اینک یکبار وشداربا سروده ای ه "کرزی"آقای 

 رویی شان دو و رنگی دو برابر هند تا نکند درا خطا ندپ دست از این دشمن مکار برابر م تا درمتوجه می ساز «مار

   حسن تقدیم می شود: ا حیث تکراره ست که با بلعیده شوند. سروده ای درایند و به زانو
 

 باش عادت می کنی بیدار ارـم رـبه زه ور  باش آستین می پروری، هشیار در اگر مار

 باش فکردفع مار را؟، درــپروردن چ ارــم رمارـزه از خ ترـردم، تلــد مـدنـا دیـه رنج
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 باش هم یار با مردمان با خود مکن،دشمنی  با مردم است  دعوت، عداوت با خود و عدو از

 باش مکار ـۀن، محتاط با این روبـوش کـه خال خوش خط وطاووس دارد، دشمن  ۀجلو

 باش ق آزارـلـخ وارـخـی خونـع افعـردفـبه وارـسوگ و بارـری اشکـاز، شهـتا نگردد ب

 باش دار دوـد، اندکی خـتا خطایی پیش نای کیشان، خطاستبد ی پیش کردن سوییاردست 

 فکرخارباشه همی خواهی، ب گلشن گر ز گل رـیـی مگـه آسانـان را بــزاجـطینت آتش م

 باش دل، اما به یک مقدار صاف باش پاک و ی شودـم درـــی مکــآه ه ازـن آئینــدام

 باش زارـیـون بـآزمن ـازارد ترا، زیـتا نی  ودن، دیده را آزردن استـآزم ه را بازــسرم

 باش ازین پندار باشی، دور آفت دور تا ز  ن راهی نداشت ـمحنت آباد وط عافیت در

 باش دهان مار بر یا ُدم عقرب نشین، رـب»  بیدل شنو دردان مدد میخواهی، ازبی گرز

 باش استغفار شب به و روزرد ابلیس،  در  «ینـکم رود دارد درـآتش نم» این تقاضا

 باش مختار نه خود ای ما نه خود کام وضر بی  درست افتاده است  وـما به دست ت اختیار

 باش پرکار رکزـخود م را، پیکار خط این  جمعند تا کاری کنند وــت ًدور رـدوستان ب

 باش ی بیدارـکف می ده دوستان را مفت از  دوستی با دشمن مردم به مردم دشمنیست

 باش نار در، به فکر بام و ز می بارد نور  لطف حق باب کرامت را بروی ما گشود

 باش افگار ۀـای سینـم هـزخ ی برـمـمره  نـوش کـدارد شکایت گپریشان خاطری  گر

 این گپ شنو «اسیر»آباد میهن از خراب در

 باش کی استمداد می جویی؟، تو خود معمار از

 

 ، فرانکفورت2002اکتوبر 20«اسیر» نسیم م.

 

 

 


