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 26/08/2017                  ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 انتقال قدرت!!

 اشرف غنی و» بین کاندیدان ریاست جمهوری کشمکش ها تقلب و از انتخابات پرز گونه بعد ا این منظومه طنز

است که چون سروده شده ، پوره یک ماه کم سه سال پیش خارجه امریکا وزیر «جان کری»میانی  پا در و« عبدهللا

 می سپارم: به دست نشر دیگر بار حسن یک تکرار

 ، قدرت ازروی پرده بازی های پشت و وطن و غیور و طاقت فرسای مردم صبور طوالنی و انتظار خره پس ازباال

به آرزوی موفقیت های مزید مردم شریف وطن   آورد. امید واری هایی را بار زی انتقال و ، به آقای احمدآقای کرزی

 عری پیشکش می کنم:  ش

 شود می ، ببینم چهدبا عالم امی     شود می دمید، ببینم چه صبح دگر

 شود می م چهـکشید، ببین خورشید سر     سیاه صبح پشت ابرهای ضخیم و از

 شود می م چهـببینعید،  اینست روز      است پیش رو عید شادی روز گفتند

 شود ببینم چه می وعید، و وعدهبا      گرفته جاهجمعیتی به کرسی قدرت 

 شود خمید، ببینم چه می کمر پشت و     مجامله طرح و تملق ۀبا شیو

 شود وید، ببینم چه میـبا ن ،تابید     همدلی و یاری وحدت و بهارفصل 

 شود ببینم چه می ،وزیدباد خوشی     گلستان آرزو طرف باغ و گویا ز

 شود ن جهید، ببینم چه میآ برقی از     عهد دوستی با دل بهم شد و یعنی دو

 شود ، ببینم چه میترسیده می رمید    بی که برادر، زهمدگرئرفت آن مصا

 شود میپیوسته می غرید، ببینم چه     هوای جاه و مقام فکره یکی ب یا هر
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 شود دمید، ببینم چه می حضرت ُچفی    دعای خیر ، بانشود با استخاره گر

 شود شهید، ببینم چه می غازی شد و    ننگ حفظ نام و پینازم به مردمی که 

 شود سفید، ببینم چه می با این سر    سخنی شاد می کند هر اسیر() راما

 

 ، فرانکفورتم14سپتمبر 29 اسیر() نسیم م.

 

 


