
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

 

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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Social  اجتماعی
 

 ملک الشعراء                

 «اسیر» نسیمد م  حـماستاد        
 201۷ وریفبر 24                

 پورتال: تنظیم و ویرایش            
   
 

 شتارهبا پ   ان  دزد

که دران  ،ها گذاشت ن خود را به دسترس رسانهلست قرضدارا "برشنا شرکت"، کابل در دیروز

، قرضدارانجالب هم اینکه این . شود حال دیده می گذشته ودولت  در های عالیرتبه غالباً نام اُرگان

گاه به  هیچ وده بو می برخورداری دائض روشنائفی های نوبتی شهر، ازبرق که در ،کسانی هستند

این اطالعیه . نیستند هواج  مُ  ،ندباش می همیشه به آن روبرو باشندگان شهر که دیگر ،های نوبتی برق

 : گذرد می نظر اینک از سال پیش سروده شده وه که نُ  ،ی انداختمرا به یاد منظومه ا
 

 جوالن نفس سرکش واماره را ببین      به پُشتاره را ببین، ارـدزدان بی وق

 ببین راداره  این دستگاه سرقت واین       ارت دارائی وطنــــغ به ربسته کم

 به هرکاره را ببین ای رسیده رهبیکا      سریخود به دنیای و سرزمین چور در

 را ببینستاره ا  این ذره، سرکشیده به       آسمان فلک شد و پرزد بر بر هیچ از

 اره را ببینمک   انۀــــــــبخشایش زم      داد جالل و ک ه جاه را، بهزمین ک   زد بر

 ببین آواره را خاک و خون نشستۀ بر      را نگررفته هوا به ،شان و اوج عز بر

 ببین شکمباره را غنی وجمعی دگر،       ال تنگ فقرــبه چنگ ،جمعیتی فتاده

 اره را ببینـرفتن به چنگ ذلت بیچ      شد خاک خورد و زمینه یکباره زاسمان ب

 ا ببینن پاره رــیخ و ان چیرهـــدام      جهان خجلت ام شد و رسوای خاص وع

 ببین را خاره از سینه، سنگ سخت تر در      اثرنکرد د عاجزان به دل اوریاــــف

 ببین درین قاره را ملک،این رهزنان       برند ج میابه تار ،"اسیر" دنیای ما

 

 (فرانکفورت ع ــ200۷ دسمبر 12ــ  «اسیر» نسیم .م)
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