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 17/10/2018        ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 

 قیمت، هره است تا خود را، ولو ب تالش خالص گیر در به زمین خورده و  سرزمین ما، قدرت امریکا در ابر پوز

 .برهاند پایان ناپذیر ازین مصیبت

 جلب کند، بلکه به نمی کنم طالبان را به صلح پایدار نماینده خاص امریکا هم، تصور «زلمی خلیلزاد»تالش های 

طرفی  از .دنکنشرایط خاصی تعیین  دست آوردن امتیازات بیشتره برای بتا  می افزایدآنها  تکبر و من برغرور ۀعقید

قتل  جز ،بمباردمان کردن های قوای ائتالف های بزرگ و مراکز شهر ولسوالی ها و طالبان در ۀوقف بالهم تهاجم 

 . نمی آورد نیاورده و مطلوبی بار ۀ، نتیجعام مردم بی گناه

 حیثه اینک ب شده است. نشر که پوره هفده سال پیش سروده وا جلب کرد سروده های گذشته منظومه ای نظرم ر در

    کنم: حسن تقدیم می تکرار

 

 آسمان با کینه توزی، می دهد فرمان هنوز

 ، دشمن انسان هنوزقدرت زتا شود، انسان 

 دایـا این خلقت خاص خـاشرف مخلوق، ب

 هنوز فرمان می کشد با خصلت حیوان ز سر

 مملکت رـریـس رـب ی نشستهـوارانـخ مفت

 م شان شود قربان هنوزـانی به حکـاهـنـبیگ

 

 د، لیکـخانه می دادن نان و کاال و ۀدعـــو

            نان هنوز به فکر وم را بنگرـاین پریشان ق

 

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Assir_nacim_doudamaan_e_man.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Assir_nacim_doudamaan_e_man.pdf


  
 

 

 3از 2

 بی دینان چه نالیم، آنچه با ما می کنند ز ما

 

 صاحب ایمان هنوز دا وــا خـب روه  ـــاین گ

 

 بـت را، عجـانـا دیـب و ازـبـاکـپ ردمانـم

 

 رآن هنوزــق ۀــا آیـا بــری د ازـنـبـریـمی ف

 

 مالمت می کشیم بارصلح، ما  الشـت در   

 پیمان هنوز سر رـطالبان با انتحاری ب 

 

 دباد دا بر نبادبا دا خودـخ بی ایدـناخ

 ان هنوزـوفـط ۀــچـازیـب ،کشتی امید ما

 رـتـالن خامـپ رح وـه خامی چند، با طـلـک

 خلق سرگردان هنوز سرگرانی می کنند و

 پاره شد زندان بند و سد محرومی شکست و

 هنوزمصیبت می کشد افغان  ارـا بـحسرت

 آزاد شد  جهان ضرب شست شان کز مردمی

 زندان هنوز زنجیرند در بند و خود به قید  

 میـو، عالــت ن وــم ی کارـی آرامـپ از

 ما نشد آسان هنوز کار مشکلی دارند و

 

   ملک ما کوتاه شد از جهان، خونخوارپای 

  ت، پاکستان هنوزـدس اـرمـس از داردـرنـب
 

 ا، دریغـروی مـآب ه آب وـازی بـمی کند ب    

 نوزـران هـدی ایـآخون عصیانگردولت            
 

 



  
 

 

 3از 3

 می رسد رـای انقیاد اینک به آخـلحظه ه

 یا پایان هنوزـدارد، گوئـا نـای مـغصه ه

 لباس دوستی ا همین بس درـا مـدشمنی ب

 هنوز باران آتش ازهرگوشه می ریزند چون

 خانمان گم کرده را «اسیر» ای فلک دریاب

 ان هنوزالم خود ساکن سوزد وخانه اش می

 
 ع، بن المان01رنومب 10«اسیر»م.نسیم
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