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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

دارۀ دزدان !!

منظومه ذیل ،پوره یازده و نیم سال پیش در اثر انگیزه یی در وطن که برای همه روشن است سروده
شده ،اما انتشار نیافته است .از آنجا که اوضاع نا گوار و نابسامان وطن کوچکترین تغییری به سوی
بهبودی نکرده ،بلکه خرابتر شده است خواستم این درد دل را از نظر دوستان هم بگذرانم:

یک گروهی ِگرد هم جمعند و سرگردان همه

وا ازین جمعـیـت پاشیده و حـیـران همه
عـده ای ازجمله خوبی های عالم بهره مند
عـده ای بی بهره و در فکـر آب و نان همه
عـده ای گـریان و سرگردان به یاد النه ای
عـده ای فارغ ز رنج دیگـران ،خندان همه
عده ای در فکر و سودای سر و سامانه  ،لیک

بـی خبر زانکه فتاده ،بی سـر و سامان همه

عـده ای غافـل ز درد بیکسی های وطن
عده ای جان می دهد از درد بی درمان همه
عـده ای از حکـم و فرمـان خـدا پیچیده سر
تا به حکم جهل ،مـردم را دهـد فرمان همه
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

تاجــر دینند ،جـمله با عـبـا و با قـبـا
بازکـرده با متاع مکر خود دوکان همه
عده ای چون دارۀ دزدان ،به راس کارها
بـر زده در غـارت مال وطن دامـان همه
عــده ای با مال بیت المال بازی می کند

مردم خوش باور ما باخته میدان همه
چیست آخر مدعای این دکانداران دین

مردم ما جمله دیندارند وبا ایمان همه
با زبان اقراردارند وبه دل تصدیق هم
خـادم امــر خـدا و تابـع قــرآن همه
آرزوی من زالطاف خدا اینست « اسیر»
تا وطن یکسر شکوفان گردد و خندان همه

یا تـوانـا بازویی از آستین بیرون شود
تا «اسیر» پنجۀ قانون کند ،دزدان همه
م.نسیم« اسیر»6فبروری09م  ،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!
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