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 01/04/2017                 م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در غربت

 

 پاکستان  طینت ناپاک
 ادامه دارد و مردم ما افغانستان در حق

 

ماه، هر سال و حتی هر روز، گلی در آب می دهد و برای  دولت پاکستان از بدو تأسیسش تا امروز، با طینت ناپاک، هر

مشکلی خلق می کند. به سلسلۀ درد دل های مردم، من هم سروده هایی داشته ام که در دولت و مردم صافدل افغانستان 

مواقع الزم به دست نشر سپرده ام و اینک باز پس از بستن سرحدات تورخم و سپین بولدک که خسارات شدیدی بر تجار 

سیاسی دیگری را خلق نماید. و از همان طریق بر مردم ما وارد ساخت در نظر دارد با اعمار دیوار در سرحد، مشکل 

 سروده ای را که دو سال پیش تقدیم کرده بودم یک بار دیگر از نظر تان می گذرانم.    

 

 پاکستان باز گلی را به آب داد
 

حامیان داعش به »، در صفحه انترنتی بی. بی. سی. به عنوان درشت خواندیم که 2015فبروری سال  23به روز 

  .«لوگر حمله کردند خانه های مردم در والیت

یعنی در شصت کیلومتری کابل موقعیت دارد. ما « بیخ گوش » به اصطالح عامیانه کابل عزیز، والیت لوگر در 

از جانب آی. اس. آی.  رهنمائی گروه طالبان که « ؟»خرسند از آن هستیم که درین اواخر به همت و پایمردی پاکستان 

ستان و سیاسی  پاکهر هفته هیأت های نظامی ن آمادگی تام نشان داده اند و درانستاشوند، به مذاکرۀ صلح با دولت افغمی

 .هددخوشی اطمینان میدو دولت بۀ هرکنند، وزیر داخله آن دولت هم از دوستی و نزدیکی بی سابقبه کابل سفر می

مختلف استعمال می کنند، عنوان در زادگاه محبوبم کابل عزیز، مردم اصطالحات خاصی دارند که در مواقع و موارد 

این نوشته هم یکی از همان اصطالحات است، منظور هم اینکه اگر کسی با عزم راسخ تصمیم به کاری بگیرد و با 

  .«قصیش مفت شد»گویند هد به آن برسد، برایش میایجاد موانعی، آن تصمیم را بسر رسانده نتواند، یا خود نخوا
 

مغز استخوان احساس کرده ایم که دولت نا پاکستان از بدو تأسیس، با ما در مخاصمت بوده ما همه شاهد استیم  و تا 

و کوشیده است از جهات سیاسی و اقتصادی دولت افغانستان را صدمه برساند، بخصوص بعد از تهاجم قشون سرخ 

داخله صریح و آشکار اتحاد جماهیر شوروی، هجوم مهاجران و ایجاد تنظیم های جهادی تحت حمایت شان، امکان م

 .در امور افغانستان بیشتر پیدا کرد که با شیوه مزورانه تا هنوز ادامه  دارد
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مسئلۀ تحریک طالبان و ایجاد نا آرامی های روزمره توسط این گروه، یکی از همان پروژه های خونین است که توسط دستگاه 

جهنمی آی. اس. آی.  به راه انداخته شده است که زهر گلو سوز آنرا، مردم مظلوم و صبور افغانستان همه روزه در هر گوشه 

که سر و صدای مصالحه با طالبان گرم است. اینک ظهور داعش و یا پیروان شان  و کنار به تلخی می چشند، حتی هم اکنون

در والیت لوگر، در جوار پایتخت، گل تازه ای است که در آب انداخته می شود و به طور یقین پروژۀ صلح با طالبان را، صدمه 

ش کمر بسته کند،  یعنی  دامنۀ جنگ تا به زانو می رساند و اگر با طالبان مصالحه هم شود، دولت افغانستان باید برای دفع داع

ش تا کنون در برابر هر حادثه ای، منظومه ای  57در آمدن افغانستان، باید ادامه داشته باشد. من که پس از مصیبت هفتم ثور

 ی دعوت نمود،داشته ام، اینک سروده ای را که یازده سال پیش، هنگامی که کرزی برادر گویان از طالبان و گلبدین به همکار

 :نوشته شده است به طور تکرار حسن تقدیم می کنم« دهان مار»به نام 
 

 ور به زهـر مار عادت می کـنی بیدار باش      باش هشیارمار اگر در آستین می پروری، 

 ار باشمـار پروردن چرا؟، در فکـر دفـع م      ر مارخ تـر از زهــرنج هـا دیدند مـردم، تل

 باش م یاردشمنی با خود مکن، با مردمان ه      است ه همدردی، جفا با مردماز عدو دعوت ب

 هـوش کـن محـتـاط با ایـن روبـۀ مکار باش      خوش خط و خال دشمنجلوۀ طاووس دارد 

 خلق آزار باشبهر دفــع افـعی خون خـوار       تا نگردد باز شهری، اشک بار و سـوگوار

 ی پیش نایـد، انـدکی خـود دار باشـتـا خطای      خطاست بدکیشاندست یاری پیش کردن سوی 

 ر خار باشـبفک گل ز گلشن گر همی خواهی،     رتـش مـزاجـان را بـه آسانی مگیطینت آ

 دار باشـبه یک مق باش پاک و صاف دل، اما     ودی شــدر مئـیـنـه از آهــی مکـدامــن آ

 ا نـیـازارد تـرا، زیـن آزمــون بـیـزار باشـت     آزردنستده را ــه را باز آزمـودن، دسرمـ

 ار باشـت دور باشـی، دور ازیـن پنـا ز آفـت     ی نداشتـنت آباد وطـن رات در محـیـعاف

 «ار باشـم انـرب نشین، یا در دهـقـبر ُدم ع»    گر زبیدردان مدد میخواهی، از بیدل شنـو

 فار باشـه استغروز و شب بـدر رد ابلـیـس،     «کمینآتش نـمــرود دارد در »این تقاضا 

 ود مختار باشـو نه خ ود کامـبی رضای ما نه خ    اخـتیار مـا به دست تـو درست افتاده است

 ز پرکار باشـود، مرکرا خـ ایـن خـط پرکار    دوستان بر دور تـو جـمعـند تـا کاری کنند

 ی، بیدار باشـدوستان را مفت از کف میده    با دشمن مردم، به مردم دشمنیستدوستی 

 ر نار باشـبه فک ام و در،ـارد ز بـور می بـن    روی ما گشودلطف حق باب کرامت را ب

 ر زخـم هـای سـیـنۀ افگار باشـمـرهـمـی ب    گوش کن گر پریشان خاطری دارد شکایت،

 این گپ شنو« اسیر»در خراب آباد میهـن از 

 استمداد می خواهی ، توخود معمارباش ازکی

 
 27/03/2015« اسیر»م. نسیم 

 


