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 30/01/2019        یرملک الشعراء محمد نسیم اس

 !دانرسرگمردم 

 

 

ظرم ن بودم، «آریانا افغانستان آنالین» در پورتال عزیز جوی مطلبی برای انتشار جست و درسروده های گذشته،  در

 ۀمندان بلند رتبرکاسری های خود  و اه اثر نابسامانی ده سال پیش درکم،  چند روزکه پوره جلب کرد را منظومه یی 

 تغییر بااینک  همین ده سال، بهبود نیافته است، اع درچون اوض ،سروده شده است «داره دزدان» ، به عنواندولت

 حیث تکرار حسن تقدیم می کنم:ه ب ،عنوان

 

 همه سرگردان هم جمعند و گروهی ِگرد یک

 ان همهرـحی ن جمعـیـت پاشیده وـوا ازی

 عالم بهرمند وبی هایجمله خ ی ازده یع

 نان همه  آب و فکر در ی بهره وی بده یع

 به یاد النه ای سرگردان ریان وی گده یع

 ، خندان همهرنج دیگران ز ی فارغده یع

 لیک ،سامانه و سودای سر و فکر ی درده یع

 سامان همه و ، بی سرزانکه فتاده ی خبرب

 درد بیکسی های وطن افل زی غعـده ی

 درمان همه درد بی دهد ازی جان میعده ی

 فرمان خدا پیچیده سر م وحک ی ازده یع

 د فرمان همهرا ده ، مردمه حکم جهلتا ب

 باـبا ق با وـه با عـملـ، جدینند رـتاج

 خود دوکان همه رده با متاع مکرک ازـب
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 2از 2

 س کارهاأبه ر دزدان، ۀی چون دارعده ی

 ارت مال وطن دامان همهـغ بـرزده در

 کند ا مال بیت المال بازی میـی بده یـع

 ما باخته میدان همه مردم خوش باور

 نـدعای این دکانداران دیـم چیست آخـر

 ا ایمان همهـب دیندارند و جمله اردم مـم

 به دل تصدیق هم د وـدارن ان اقرارزببا 

 ع قرآن همهتاب و )ج(خـدا رـادم امـخ

 «اسیر» الطاف خدا اینست من زآرزوی 

 همه خندان وفان گردد وشک تا وطن یکسر

 رون شودـآستین بی یا توانا بازویی از

 دزدان همه ،قانون کند ۀنجپ «اسیر» تا

 

 فرانکفورت،  م2009 فبروری 6 «اسیر» نسیم م.  

 

 تذکر: 
متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می هرگاه خوانندگان محترم 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با اجرای "کلیک" بر
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