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  »اسير« نسيممد ـحـماستاد 

  م١٩٩٨ المان، سپتمبر ــ  بن  
  
  
  

   افغانستانۀويران
  

بی دروازه  فغانستان کشورا "عنوان  پرمحتوای عزيزالقدرم جناب آقای معروفی زيرۀ نوشتۀمطالع
 مرا به ياد شعری انداخت " آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "در پورتال وزين "  ناتوۀمورچه خان و

اعم ازعرب، عجم،  کور کل و آمد هر رفت و برابر که پوره دوازده سال قبل، دوران طالبان، در
افغانستان عزيز  سروده شده   درويرانکاری برای آموزش انسان کشی و... و ...پنجابی چچينی و

کل و کورهای  سفانه همان سلسله به شکل قبيح تر و خونين تر ادامه دارد وأاکنون هم که مت. است
بدون  حابا وبی ُم   بغرض همان ويرانکاری، جويان با لباسهای ديگر، بدون پرسان و مختلف ديگر
شاهد سفرهای زمامداران ممالک در يکماه می آيند، که ما همه با اندوه فراوان  روند و اجازه می

 به ، عزيز"معروفی"يد دردهای دل ئيکبار ديگر به تا را خواستم همان شعر. هستيم اخير بوديم و
  : نشر برسانم

  
   که  کنج  سينه ام غمخانه را ماَند غم از وـماَند     مگ افسانه را من، که دردم قصه و مپرس از

   بی  بيعانه را ماَند و  را ماَند     متاع و جنس  بی  مقدار و دانه  دام  ن  در حادثات  دهر،ـوط

  ر مردانه را ماَندـــ ُسست  ايمانی     که  نامردانه ، رزم  و سنگاسبان  و  پاسبانِ ـــــ  بی  پِ در

  ماَند  ويرانه راۀوشـــ شد     که  اين افسرده  سامان گر يقينم ـــــــــ  بيگانگان  آخز رفت  و آمد

   زوالنه را ماَند   سنبلش  و لش   آتشفشانـــُـ رنگارنگ     گ های مصيبت ادــــدرين ويرانه از ب

  ماَند ائی     چنان گرمست اين بستان که مهمانخانه راـــو مسيح  ودیـــيهز هندو  و مسلمان  و 

  ه و پيمانه را ماَند شد ازاين غص  پرخون خويش مينازد     دلم  بر عجم  ترک ميتازد، عرب با

  و اين ديوانه را ماَند می سازد ا  ديوــباکست امريکا     که آن  ب چه  بی  پاکستان، چه ناپاکست

  ماَند رده ، صاحب  خانه راـخودخواهی     هوای  کدخدائی ک فرط    بيمايه ای کزۀزهی همساي

  دانه را ماَند  پيشم  م  گستراند  دام  وــاهراند     به  ر ميبارر ـــــــــــــ ه  باغبان از  آشيانممرا

   وطن  بيگانه را ماند  در  با  برادر ،  م  نفاق  و  کينه  افگندند در مردم     برادر ـــز بس  تخ

   نيست ای تعجبـديده ای ج پا و بی سر گر مرا

  ماند سامانه را و ميهن بی سر هجر از »اسير«


