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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

 همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم
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  Literary-Cultural ــ فرهنگیادبی 
 

 ملک الشعراء             

 «اسیر» نسیممد ـحماستاد      
 پورتال :تنظیم و ویرایش         

 

 

 

 

 طوفانی ر  ــــــبح
 

 استبیدادگریهای تنظیمی سروده شده زمان  در
 

 رانی َکشی  و  می ش  را مید نفس سرکـــچن    نفسانی    وایـــــــــه ـــــــوانی، ویجنون  حیـ ای

 انیـــــــــــــسبح  رم  کنند  از  ایشان،  بندگان     کیشان  و بد وه  درویشان،  ظالم اندرــــــــــاین  گ

 انسانی لباس رد ــــــــــیوانی ــــح یاس ــــق با       وان  را ـــــــــدرند  حی ،  میشند  انسان  راک   می

 رآنیـــــــق نـی  بنای اسالمی ست، نی  نصاب      تشویش  و در ورــــگ ، زن به مرد با ردا و ریش

 انیــــــــــــــــروحبا  قبای  ،ریا کردن  ۀدـسج     کردن   برَمال  فِسق ، پا کـــــــردن ع  دست وــقط

 ربانیـقهزار با  ، برباد  ــــــماک  هـآب  و  خ     ایجاد   شد  ستم  لکم    ،ریادــــــف  ز تو ای  فلک 

 مسلمانی  ی، وا ازینئوـــــــــــــجوا ازین  خدا      یب  افسوس دعه و فرـــخ    ،سالوس  ۀرقـــزیر خ

 طوفانی ر گشتهـــــــــ، بحانرفته از کفش  س ک        پویان جـکو   روانــــــــــــکج  ،خدا  خدا گویاننا

 ه شام ظلمانیچ ، وه ستا صبح نیست این شام      ست ا رب  نامــط  ۀجلو  ،است امـباغ  بی سرانج

 وانیــــــــخوشـــخ بینم  در نوا و مرغ  را نمی     بیزی  لو گ یشـع  زمــــــــــــب یابم  در چمن  نمی

ــــــــتا      قی  ــــــز موسی  لب بسته  ، موسیقار  و ندلیب ـع  سخنرانی کند  ـــامه،  میردا و عمــــــ 

 هرچه هست پردرد است، هرچه هست ویرانی     ، روی نسترن زرد است  ستا ردــگَ  از یاسمن پر
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 حیرانیصد هــزار   صد دل اند و با یک  دل،      رو در ِگل ـــــــــتا کمر ف روان  این  منزل،ــــره

 عاصی  و  زانی صر  و خــــاسر، غیرقاغیر      را   بیند  آدم ن  می د ــــــــــــــــزاه   تنگ چشمی

 کن ساغره ی باباده   امشب« اسیر»خلوت است 

 آسانی واهد رفت  از دلت  بهـــم  نخــــــغ ورنه 

 
 

 (ع1۹۹۱می  ،لمانــ اب ن )


