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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

از چند روز به اینطرف ،پورتال عزیز ما «آریانا افغانستان آنالین» مضامینی در مورد تجلیل از روز جهانی اطفال
را به دست نشر می سپارند که هرکدام گوشه ای از درد ها و نارسایی ها ،بخصوص در سرزمین جنگزده و از هر
جهت نارسا و ناتوان ما افغانستان عزیز را بیان می کند.
در جریان مطالعه این نوشته های پرمحتوی و آموزنده ،یادم از سالخوردگان محروم وطن هم آمد که در کنار محرومیت
های عمیق و جانکاه کودکان ،سالمندان هم روزگار خوشی ندارند.
درحقیقت ،اطفال و نوجوانان محروم وطن که روزی سالمندان محروم وطن خواهند شد ،طوری که نویسندگان محترم
توضیح فرموده اند محروم ترین و مظلوم ترین اطفال جهان را تشکیل می دهند ،چه آنها نه تنها از کوچکترین ودیعه
زندگانی که خوراک و پوشاک و سرپناه برای زندگانیست ،از خدمات اولیه صجی و درس و تعلیم نیز محروم شده
اند ،چنانکه نظر به راپور جدید یونیسف ،چهار ملیون طفل در افغانستان از مکتب رفتن محروم هستند و چهار صد
مکتب در سراسر افغانستان در اثر جنگ ها ویران و یا مسدود گردیده اند.
یاد آوری از چنین احوال باید برای مقامات داخلی و بین المللی قابل توجه و تکان دهنده باشد ،زیرا وجود چنین زخم
ناسور در جامعۀ جهانی بشری برای آنانی که ادعای بشردوستی می کنند و مخصوصا دولت هایی که با چنین فاجعه
روبرو هستند ،ننگین است

باز گفتند ،روز اطفال است

روز تجلیل طفل در سال است

یـادم آمـد ز طـفـلـکان وطن

ُخرد ساالن و نوجوان وطن

کـه بـه اندیشه هـا گرفـتارند

خـار در پـا خلیده و خوارند

دشمن فـقـر بر کمـیـن دارند

عـرق کـار بـر جبـیـن دارند

طفل ما ،طفل زاده در جنگ است

«شیشه دردست» ،پای در سنگست
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

طـفـلک بـیـنـوای نــــان آور

درغم مادر است و فکر پدر

تا ازان روز کامده ست به بار

قتل دیده ست و غارت و کشتار

پـدر از دست داده ،هم مادر

سوخته پیش چشم او خواهر

نخل بی بار و بی ثمرگشته

نـالـۀ خشک بـی اثـر گشته

طـفـل آواره بـیـابــان گـرد

لـقـمـه نانی اگربدست آورد

زورمـنـدی گـرفت نانش را

نان نه ،بل گرفت جانش را

زینچنین طفل میشود تجلیل

که غریب است و بینوا و ذلیل

دست پیش آر و همنوائی کن

رفع این جمله نارسائی کن

تا شود جمله طفلکان وطن

دست و بازوی پرتوان وطن

م .نسیم «اسیر» 21نومبر19م ،فرانکفورت

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند ،می
توانند با اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
تجلیل از روز جهانی اطفال!
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