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۲۴/۱۰/۲۰۱۶ماللی موسی نظام                                                                                          

 جناب نسیم اسیرتقدیم به دانشمند ملیگرا، شاعر گرانمایه، 
 به مناسبت هشتاد وهشتمین سال تولد فرخندۀ ایشان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

محمد نسیم اسیر، از فیض محترم فاضل جای بسیار مسرت و افتخار است که علی الرغم نداشتن دیداری با 

شان درین دیار غربت ذریعۀ ایمیل ها، گاه گاهی از جناب چون  یمرحمت و تشویق های خردمندانۀ بزرگوار

محترم آثار و شخصیت   دانش واالی شان در ادب دری، می آموزم. آغاز اولین آشنایی غایبانۀ این شاگرد با

اسیر، از سال های دهۀ هفتاد میالدی در مسکو توسط خبره، دانشمند و ملیگرای دیگری، سردار محمد رحیم 

که از حسرت دوری وطن، با درد و اندوه  عمیق سازگار بودند، امکان پذیر « معروف به شیون کابلی»ضیایی

ن نموده و فرمودند که آقای نسیم اسیر از گردید. مرحومی در آن دیدار کوتاه، یادی از شاعری خوش قریحۀ افغا

جانب شرکت هوایی آریانا در مسکو اجرای وظیفه می نمایند و نمونه ای از اشعار ایشان را هم  که بر صفحۀ 

 کاغذی تحریر گردیده بود، خود با تحسین، قرائت نمودند.

مقدرات افغانستان بدست یک عده سال ها سپری گردید، بعد از نشیب کودتای سرطان و به ارتباط آن، بعد تر 

خاین از خدا بیخبر و وابستگی با اتحاد شوروی سفاک، به خون و آتش پیوست، چنان که تا اآلن با ملیون ها 

کشته، ملیون های دیگر هنوز هم با آوارگی و بی وطنی در فقر و دربدری سرگردان اند. از قضاء بعد از 

 قدیمی و دوستانۀ روابطخارج از افغانستان جنگ زدۀ ویران، در اثر ارتباطات گوناگون مطبوعاتی مهاجرین در 
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انسانی متواضع، خبره،  مهربانیمحترم ولی احمد نوری، این قلم هم از طریق تیلفون و ایمیل از فیض دانشمند 

 و افغانستان دوست، برخوردار گردیدم. داناادیب و شاعری نهایت 

در چند سال محدودی که به ترغیب غیر و تفرقه اندازی بین اقوام شریف افغانستان، با ادعای عده ای غافل از 

را با تالش مذبوحانه ای به اصطالح میان خالی و  «افغان»احساس افغانیت و ملی گرایی، اسم مبارک 

ش نمی نماییم که محترم ولی احمد ، مبدل می نمودند، در حلقۀ افغانستان دوستان، فرامو«افغانستانی»پوشالی

با عده ای وطندوستان، قدم پیش گذاشته و مخصوصاً ، «استعمال اصطالح افغانستانی جرم است»نوری با شعار 

زۀ خویش به مبار وابسته به شورای نظار جدایی طلب، سالهایی با همراهان فرهنگی «امید»با اخبار تفرقه انداز 

 با خاکستری از شرمندگی به خاموشی و ناکامی گرایید. ادعای غیر ملی آن، تا اینکه درین راه پرداختند بر حق

زیبا و عالی که ارزشی نمی  یدر عرصۀ ادبیات ارزشمند دری هم چنین صدای حق طلبانۀ ملی با قطعه شعر

توان برای آن متصور گردید، از خامۀ انسانی واالگهر، افغانی متعهد و صادق، جناب محمد نسیم اسیر، درخشیدن 

 یم دید که بار دوم با نام و فرمودۀ واالی محترم اسیر، چگونه مفتخر گردیدم:گرفت. اینک خواه

مجلسی از جانب افغان های مقیم در حوزۀ کلیفورنیای شمالی به ریاست مؤرخ دانا و خبرۀ وطن،  ۲۰۰۶در سال 

ن مجمع به محترم داکتر حسن کاکر، دایر گردید که دعوتی هم برای اشتراک در آن از این شاگرد از جانب هما

، شعر آتی «افغانستانی»عمل آمد. ضمن قرائت مضمونی در زمینۀ وحدت ملی و رد اصطالح سخیف و پوشالی 

را که از احساس عمیق یک شاعر و سخنگوی افغانستان پرست ملی نمایندگی می نمود، تحت عنوان ذیل برای 

 حضار مجلس قرائت نمودم:

 وحدت ملی وترویج اصطالح افغانستانی

محترم، میرمن ها و آقایان، امیدوارم احترامات صمیمانۀ مرا بپذیرید. جای مسرت است كه بدعوت  حضار

جمیعتی ازهموطنان و خبرگان ملی گرا در محفلی كه بمنظور تحكیم وحدت ملی، امحای تبعیض و تفرقه اندازی 

 .و در مجموع برای یك پارچگی ملت شریف افغان دایر گردیده است، اشتراك مینمایم

 با اجازۀ شما، سخن رابا گلچینی از احساس قلبی شاعر گرانمایۀ افغان، محترم محمد نسیم اسیر آغاز مینمایم:

 به دامــن پروریـده تـو و من را  نـازم هـمت مـام وطــــن راـب

 مــان افغانــستان نـــامدارمـهـ  وم و بر پر افتـــخارمـكــهن ب

 ای وحدت مـاـز افغان پایـه ه  به این نامست شأن و شوكت ما

 زیمـبنـای وحـدت از بنـیاد ری  منـام قـوم اگـر بـاهم ستیزیه ب

 و سامـانی خود اساس بـی ســر  پی ویـرانی یی خودمباش اندر 

 و انكسار از تو بجوید ه عـجزب  دـآرزومـــند تو گــوی« اسیــر»

 كـه گر پرسد كسی از تو نشانی

 و افغانسـتانیـان، مگـبـگو افــغ

 الی اخیر بیانیه...
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چند سال قبل نظر به احتیاج مبرم در حلقۀ مهاجرین افغان، برای انتخاب سخن سرایی خبره و قابل اعتماد و 

ز منورین فاضل و وارد در ساحۀ ادبیات و شعر نهایت الیق و وارد در ادبیات دری اصیل افغانستان، تعدادی ا

دری، ذریعۀ مطبوعات افغانی، محترم محمد نسیم اسیر را برای مقام واالی ملک الشعرای افغان ها در خارج، 

کاندید نمودند. تردیدی نداریم که ایشان با مناعت طبعی که دارند، با خضوع و خشوع این مقام را باال تر و بر 

د که بتوانند نامزدی خویش را قبول فرمایند. طوری که بخاطر می آوریم، پذیرش از جانب ایشان تر از آن دانستن

شخصیتی  چنان انتخاب ه مقام واالی دانش آن بزرگوار ک کمتر از نهایت به یقین، ریباً رد گردیده بود. این شاگرتق

 دالیلی می دانستم، دل و نادل، ضمن مکتوبی جرتاشعرای افغان ها در مهلعالی ملک ا مپذیرش مقا ۀبرازند را

، در عصر حاضر عرصۀ شعر و ادب نغز دریدر ایشان  بدیلر داشت مقام واالی بی ارائه نمودم که با نظرا 

الب اشعاری در ق افغانی در ملیگرایی، افغانستان دوستی و اثبات آن احساس عالیروش پسندیدۀ شان بیشتر باالی 

 نغز و دلپذیر، اتکاء نموده و مدلل گردیدم.

جواب شان در مکتوبی  به این کمینه چنین  ،بر خالف توقعو در کمال ناباوری اعتراف نمایم که  باید عاجزانه

اء ملک الشعر»هم با اصرار به پذیرش چنان مقامی برای لقب برازندۀ « ماللی نظام»مشعر بود: حال که این قلم 

تمد، برای قبولی چنین لقبی صحه می گذارند. نظر میدهد، به تقاضای دوستان فرهنگی مع «افغان ها در خارج

 د.ین باشرا چنان شخصیتی، باز هم افتخار آفبدین ترتیب مقدر گردید که سومین بستگی فرهنگی من ب

که خود موجبات معرفی شان را به آن تشکیل فراهم نموده « افغان سباون -دعوت »این جریان در وبسایت وزین 

شعر کوتاهی هم در ضمیمه، در وصف این کمترین سروده شده بود، منتشر گردید ۀ ایشان که قطعه یبودم، با جواب

 که نسبت به قلت وقت، زمان دیگری تقدیم میگردد.

ماه گذشته که دولت مزور آخوند های ایران به سلسلۀ مظالم غیر بشری دایمی بر افغان های مهاجر، عده ای از 

آیا »نمایش گذاشته بود، این قلم اعتراضیه ای را تحت عنوان  جوانان وطن را در قفسی اسیر و در محضر عام به

و  واال در احوال مقام« حضرت سعدی علیه رحمه»به مقایسه با آنچه  «براستی بنی آدم اعضای یکدیگرند!

داشتم که در وبسایت ملی آریانا افغانستان، منتشر گردید.  تحریرقرن ها قبل بیان داشته بود،  ،ارتباط نوع بشر

ارتباط و بستگی چهارمی با محترم نسیم اسیر بزودی با ارائۀ یک قطعه شعر ناب که درد عمیق ایشان را در 

در همین وبسایت ملی، « رح شیرازی -ندا بر سعدی» وان چنین ماجرای اسف باری پیش کش می نمود، تحت عن

 اقبال نشر یافت که در حقیقت بستگی ای چهارم با ایشان در غم شریکی بر احوال زار هموطنان مهجور و مجبور

، قسمت هایی را به ارتباط به قطعه شعر واالآن با ایشان بوده است. نظر به طوالت مضمون، از  اوالد وطن،

 نندگان می نمایم:موضوع تقدیم خوا

 «جوهرند آفرینش ز یککه در » «بنی آدم اعضای یک دیگرند»

 «دگــرعضوهــا را نماند قرار» «روزگار به درد آوردچوعضوی »

 که دارنــد مــــردم تـََوالی تـو چنیـن است گـفـتـار واالی تـو 

 برابر بـه گـفـتار داور نوشت و بائیست بر لـوحۀ زرنوشت

 و از راز تـورمـز  نیند آگـه از  شهـرداران "شیراز" توولـی 
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 کنند آدمـی را بـسی ریشخنـد  ز گـفـتـار نـیکت نگـیـرند پند

 بـه آزار مـردم هـوس مـی کنند

 پـنـاهـنـده را در قـفـس می کنند

با آرزوی در خاتمه منحیث خواهری در دیار غربت از ورای اقیانوس، بهترین تمنیات قلبی خویش را توأم 

صحتمندی و سالمتی به مناسبت میالد مبارک آقای اسیر بزرگوار تقدیم نموده و قلم توانای شان را در راه خدمت 

 به هموطنان مظلوم، همیشه مؤفق و کامیاب می خواهم.

 پایان

 


