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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Political سیاسی
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 
  ۵۳1۲  اپریل  ۰۳       
 

 
   

 !!حکومتداری راز

 شودمی نشر که اولین بار سروده ای

 ۲تاریخی  صفحۀ در "گذشته شعری از"ه نام داشتهای گذشته که مطلبی ازان بنظری به یاد

 تان داشت آ ، مرا بریافت انتشار "افغانستان آزاد افغانستان آزاد ــ"پورتال محبوب  11فبروری 

اینک  .بسپارم بدست نشر ونموده  جو جست و م، مطالب دیگری هداشتهایاد در رمکر   مرور اب

، تقدیم نبود میسردران دوران آن  امکان نشر، به شرایط محدود زمان ی که نظریانتقاد شعر

 :گردددوستان می

  

 ی سـردارشه قومی که توئ، بگفت ای شاه      ا شاهصحبت ب در ، ازذریــــعاقلی خودگ

 ا خارشپ در و دیده  نده ای درکش افگاـخ      حکومـت دارد  گوشه رـــــهه و بخاندان ت

 سـاالرشسپه  ـردیدهـــــــگ وت خود کاکای       وزراسترئیس ال ،ومـقــ کاکای تو بر پور

 کارش نیست ِسری که َسری نیست ترا در      وامته کف اقومت بــــحکـ  حساس  پُست

 د افکارشری برساـــــــکه به ک ،نه وکیلی      مردم باشد تودۀ ود ازـــــه خک ،نه وزیری

 ویند کسی هشیارشــــکه بگ ،نیست مردی      ودال جهالت بند استـــــوم به گپای این قـ

 اسرارش از ی باخبرکه نئ این است ِسر چه      مردم ست به مغزرده راه نکـ رفت ــــــمع

 ران افکارشــــــــشود چون دگ خـیزتا فلک      خوردن ملت عاجز غم این  رـــــــآخ اید ب

 گ مذاهب بدهد آزارشی جنــــــــــکه تا ب      ق است میان مردمنفا ی بذرـــــــــک  هب تا 

 ام دهی اشرارشن، وــــت و آویـزد  م ـهه ب      ریک اجانب این قومـ، به تحجهل ازتا کی 

 بیدارش یبکنارف ـــــمع  ضفـی ، ازاشک      رداب جهالت گم شدــــگ به  وم این قـ آخر
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 اسرارش خود و ارـــــک ه داند به ِسرِ هـرک      زبانه ای تندک ،تــــگف ه اوب وشه بخندید 

 رفتارش رـــــــه شود مــد نظمشکل افتد ک      ردم گرددم ررهـب رـــــــــــمشعل دانش اگ

 اشعارش ، درریـشاع از رـــــنشنیدی مگ      آرامی ماست و  تـراح  ردم سببجهل مـ

 ردانــــــــه دولتمکه چه زیبا سخنی گفته ب

 "ی گریه کند، تا نکنی بیدارشــــــل کطف"

 

 

 

 (کابل عزیز، ش 1۰۰1حوت   7ــ " اسیر"نسیم  .م)

 

 


