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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

مردم سرگردان!
در سروده های گذشته ،در جست و جوی مطلبی برای انتشار در پورتال عزیز «آریانا افغانستان آنالین» بودم ،نظرم
را منظومه یی جلب کرد که پوره چند روز کم ،ده سال پیش در اثر نابسامانی ها و خود سری های کارمندان بلند رتبۀ
دولت ،به عنوان «داره دزدان» سروده شده است ،چون اوضاع در همین ده سال ،بهبود نیافته است ،اینک با تغییر
عنوان ،به حیث تکرار حسن تقدیم می کنم:

یک گروهی ِگرد هم جمعند و سرگردان همه

وا ازیـن جمعـیـت پاشیده و حیـران همه
عده یی از جمله خوبی های عالم بهرمند
عده یی بی بهره و در فکر آب و نان همه
عده یی گریان و سرگردان به یاد النه ای
عده یی فارغ ز رنج دیگران ،خندان همه
عده یی در فکر و سودای سر و سامانه ،لیک
بی خبر زانکه فتاده ،بی سر و سامان همه

عـده یی غافل ز درد بیکسی های وطن
عده یی جان میدهد از درد بی درمان همه
عده یی از حکم و فرمان خدا پیچیده سر
تا به حکم جهل ،مردم را دهد فرمان همه

تاجـر دینند ،جـملـه با عـبا و با قـبا
بـاز کرده با متاع مکر خود دوکان همه
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

عده یی چون دارۀ دزدان ،به رأس کارها
بـرزده در غـارت مال وطن دامان همه
عـده یی بـا مال بیت المال بازی می کند

مردم خوش باور ما باخته میدان همه
چیست آخـر مـدعای این دکانداران دیـن
مـردم ما جمله دیندارند و بـا ایمان همه
با زبان اقرار دارنـد و به دل تصدیق هم

خـادم امـر خـدا(ج) و تابع قرآن همه
آرزوی من ز الطاف خدا اینست «اسیر»
تا وطن یکسر شکوفان گردد و خندان همه

یا توانا بازویی از آستین بیـرون شود
تا «اسیر» پنجۀ قانون کند ،دزدان همه
م .نسیم «اسیر»  6فبروری 2009م  ،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!

مــردم ســرگــردان
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