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 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 
 ۲۱1۲جنوری  ۲۲      
    

  
   

 !!!سرمه های آزموده

محبوب پورتال  ۲۱1۲جنوری  ۲1 کابلی انتشاریافتۀ جناب کمباورجالب، سرودۀ  طنز با مطالعۀ

، دوران زعامت تنظیمهای جنگروک میخواهم شعری را که در "افغانستان آزادافغانستان آزاد ــ "

 احترام به مقام واال و حرمت و با. کنم نشر دیگر بار یک ،سروده شده است ویرانگر آدمکش و

خود را  که جانهای عزیز ،صادق به وطن پاک، بی آالیش و ان، خاصه مجاهدمجاهدمقدس 

گمنامی به  در وکرده قربان وطن  افتخار راه حفظ آزادی، نوامیس ملی و عاشقانه در صادقانه و

گرماگرم یخن  خواهم سروده ای را که درکسی از ایشان یاد نمیکند، می امروز حق پیوستند و

 . بسپارم دست نشره های تاریک به یاد آن روزب ،دریدن های تنظیمی سروده شده است

هستیم که  رهفتاد سال اخیتاریخ زندۀ ، سال من سن وه دوستانی ب که من و ،ی نوشته بودمجائ در

هم  امروز لرزیدیم ومیسراپا ، درخت برگ از ریختن هر با فتیم وگشمی وطن درگل  فتن هرگش با

ن تعیی قسمی که انتخابات ومتاسفانه  .گسستنی داریمن پیوند ناآبا حوادث وطن،  دوری ازبا وجود 

 برانگیزتر ، جنجالهم نام وحدت ملی زیر پرجنجال بود، اینک کابینۀ طوالنی و، رئیس جمهور

با . ندک، یاد هندستان میصاحب اسمعیل خان کنجاره خواب دیده ، بخصوص که فیل امیرشده است

دولت  ، اصلا ی مجاهدمقام وااله اهانت ب داری ازمن با خودــ  آمدن دولت تنظیمی روی کار

سرحد  ، بیرون ازدستگاهی کسی و فرمانبرداری ازآن به  عضو که هر گویم ــمجاهدین نمی

سرمایه های مادی که  نماند دیده ها دور بین المللی از به سطح ملی واین فاجعه ، داشتوابستگی 

 بر ، تجاوزل چون دزدی، قتل، غارتاعماخائنانه ترین  بنیاد ویران شد و ازمردم   معنوی و

ا، رقص مرده و سره تاریخی، میخ کوبیدن در ، ویرانی آثار، غصب دارائیهای ملینوامیس مردم

صاحب که  یراینک ام مردم صورت گرفت و برابر اسلمی در انسانی و غیرو هزاران بدعت و 

 دوماه بعد را هایقیام ومی با ادعای کاذب بی نظ ،خوردمی را خودگماشتگان  و به یقین غم خود

 منظورد که به مجاهدین راه حق  ــ ء دارصاحب ادعا جمله امیر اینها از.یش بینی می کندهم پ

است این  هترمن ب به عقیدۀ .شوددولت راه و جاه داده نمی در چرا ـست ـ تنظیمی  همان آدمکشان
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 ومصیبت بیست  باز، ، تا ازین بلندپروازیهابگیرند  تحت نظارت نشین وهی خانه آقا را چند گا

 .ون نکشدخه شهرها را ب نیاورد و سال پیش را بارسه 

 در مختصر تغییر با ،نشان میدهد تام تنظیمداران بی نظم را عام وهای اینک شعری که بی کفایتی

 :پیروانش صاحب و طرف من جوابی باشد به امیر تا از کنممی تقدیم ، اع دوم مقطعمصر

   

 

 !!!نبرداری تا فرمانروائیفرما

 است دیگر شبستان شمع و زان دیگرورق سب     است  طفل دبستان دیگر و دیگردان یرد مم

 است پریشان دیگر موـهای این قغم ۀچار      باش هشیار ،برخاستهبه جنگ و دشمنی  ای

 است طوفان دیگر خشمباد صبا تا  رصصر      گشته را  رانـوی  ،این باغ ۀدیاخ آفت دش

 است دیگر جان زا بگذشتن و ن دیگرظ جاحاف      ستجنگ پیمودن خطا راه ،وای صلحدر ه

 است تطبیق فرمان دیگر ،دگر انبررمف راه     تنظیم نیست  ۀحلق ه درـعجام نسق و نظم 

 است دیگر آن است ، این دیگرخرد زد اربابن      صف داشتن تیغ در ، یاداشتن کف خامه بر

 است و شکل درمان دیگرم دیگر است درد مرد     ببین  و گشا بم چش رـطبیب حاذق آخ  ای

 است ، مسلمان دیگرگویم اگر خیزدمی رـکف     کنیم دعت میــــــاسلم ب  ۀایـس رـما به زی

 ارشاد قرآن دیگر است و رـما دیگ ۀردـک     دشمنیم   با هم و  وانیمـخ« اتفرقو ال» ۀآی

 (اسیر)ها بی اتفاقی سوزد ازمی دل و جان 

 است ردیگ انافغ ز قومی هر گویندکه می بس

 

 

 

 

 (ع199۲می ۲ ،المان بنــ  «اسیر»  نسیم .م)
  
 

 


