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 Political سياسی
  

  ملک الشعراء         

  "اسير"استاد محمد نسيم  

   ٢٠١۴ فبروری ١۵       
      

 

  !!حکومتداری هِ را

 ۵تاريخی  صفحۀ در "گذشته شعری از"ه نام ن بآ که مطلبی از ،داشتھای گذشتهنظری به ياد

ن داشت آ، مرا بريافت انتشار "افغانستان آزادافغانستان آزاد ــ "پورتال محبوب  ٢٠١۴فبروری 

 .بسپارم بدست نشر ونموده  جو ، جست ويادداشتھا مطالب ديگری ھم در رمکرّ  مرور اب تا

، نبود رسّ مين دوران آ درآن  امکان نشر، به شرايط محدود زمان که نظر یانتقاد یاينک شعر

  : گردد تقديم دوستان مي

  ردارشی سومی که توئـقه گفت ای شاه، ب      ا شاهصحبت ب درِ  ، ازلی خودگـذریـــعاق

  ا خارشپ در و ديده  نده ای دراکش افگخـ      ت داردحکوم  گوشه رــه ھو بـدان تخـــان

  اOرشسرديده سپھــــــــــگ وت ود کاکای خ      وزراست، رئيس الومـــق ی تو برکاکا پور

  کارش ی که َسری نيست ترا درنيست ِسرّ       ـوامتــاق  کفه ب ومت اس حکــت حسّ پُس

  افکارش  برسد  اریــه کب که  وکيلی  نه       مردم باشد  تودۀ ود ازـــه خکـ نه وزيری 

  ه بگويند کسی ھشيارشــــک ،نيست مردی      ودال جھالت بند استـــــوم به گپای اين قـ

  اسرارش از ی باخبرئاست اينکه ن چه ِسر      مردم زـبه مغ ست معرفت راه نکــــــرده 

  ران افکارشـــــدگ  چون شود  خـيزکلتا ف      خوردن اجزـملت ع  اين  غم ــد آخــــرباي

  ب بدھد آزارشــی جــنـگ مذاھـکتـــا بـه       ميان مردم  اق استفـن ذرــــــی بکتـــا به 

  ی اشرارشـــــنـــام دھ، وت آويــــزد وم بھ      ، به تحريک اجانب اين قومجھل تا کی از
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  بيدارش یبکن  معارف  فـيـض از !اشـکــ      رداب جھالت گم شدـآخـــراين قـــــوم به گ

  سرارشاَ  خود و کار ِسرِ   هب ه داند رکـــھـ      زبانندگفت که ای تُ  ه اوــبــ و شه بخنديد 

  رفتارش نظر دِّ م ـــود ـمشکل افتد کــــه ش      ردم گرددم ربرھـ ـرـــــــمشعل دانش اگـــ

  ؟؟اشعارش در  ،ریـشاع از نشنيدی مگر      آرامی ماست و  راحت  ردم سببجھل مــ

  کـــه چه زيبا سخنی گفته بـــــه دولتمردان

  "، تا نکنی بيدارشريه کندــــــطفل کی گ"

  

  

  )ش١٣٣۶ حوت ٧، کابل عزيزــ " اسير"نسيم  .م(

  

 


