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  ملک الشعراء         
  "اسير"استاد محمد نسيم  

   ٢٠١۴  آگست ھمد        
  
  

  

  آمده اندبه تنگمردم 
ھمدگر،  ستاد انتخاباتی بر ھردو ھای مکرر خرده گيريھا و نشيبو ، فرازديده ميشود

 نتيجل  صدمه وارد کند و جريان پروسه، بر آرای تقلبیتفکيک آرای حقيقی از در
  کانديد، ھردو خارجۀ امريکا به کابلوزير گرچه با سفر. ی را به تعويق بيندازدنھائ

 سپردند تا با اتحاد کامل، بنياد دولت وحدت ملی را عھدت وکرده باھم مصالحه 
 خودخواھی و ازانجا که از. ن سھم مشترک داشته باشند آتيم در ارند که ھردوبگذ

ھا فراموش  وعده و وعيدنيز ، اين بار بودهھميشه شکننده ، پيمانھای ماجاه طلبی
. خواھد داد بالتکليفی قرار سردرگمی و را در بردبار مردم صبور و خواھد شد و

  :سازم بلند ميعرمن صدای دل تنگ مردم شريف خود را با اين ش
  

   آمدمبه تنگبی سر،  لک       ازين م آمدمبه تنگن شر،  ايو ازان شور

   آمدمبه تنگـر، کافـــ» امایاوب      «ه بازی گــرفته ست اين ملک راب

   آمدمبه تنگنی در،       نه دروازه، ست  اصاحب به ُملکی که بی مالک و

   آمدمبه تنگشناور،  و ريق ـــــغ       شده مردمان حوادث رـــــــه بحب

  دم آمبه تنگرا نيست بــــاور،    مــزم    دوسه سست عرار قو ول به ق

   آمدمبه تنگ ھر در، به ھر کوی وطلب      سه جاه  دو و دوسه خودپرست

   آمدمبه تنگ» ؟«ازين  جنگـســــــــاالر  آتش نفس      غـيـور و دالور

   آمدمبه تنگ،  زروزن  بسته اند      به زور و بـــه آزار مـــــــردم کمر

   آمدمبه تنگبه ھر کس  سر عجز خم  ميکنند      ازين خيل چــاکـــر، 
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   آمدمبه تنگازيـــــن  انتخابــات  پر از دروغ      تقلــب  ســراســــر، 

   آمدمبه تنگکــه نــــايـــد برابر، "      عبدهللا"ل ـ دبـ و" غـنی"ز رأی 

   آمدمبه تنگبَُود کر،  که فـرياد کس نشنود      دو گوشش "  کرزی "ز

   آمدمبه تنگــــرر،       دروغ  مکــــدروغ است اين کارھا رســـراســ

   آمدمبه تنگ، رفته ست سنگر     گـــوطن  کنار ھـــــر ه در طالب کز

   آمدمه تنگب ر،سه خ جھــل دو ز      آی موجب آی اس به تحريک بی          

  دغل پيشه را روه ــــاين گ" اسير"

   آمدمبه تنگم برادر، ـــــــويـنگــ

 
 
  

  )ع٢٠١۴ آگست ٣  فرانکفورت،  ــ"اسير"  نسيم. م(
  

               
 

 


