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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 اسیر نسیم م.
 الشعرای افغان ها در غربتملک 

/11/51/4512 
 

 

 عبدهللا!! ائتالف زلمی با
 طنز

 

رگ را غالمی ا ۀ، حلق)عبدهللا عبدهللا عنوان زیر« سمیع»محتوای جناب محمد علی  تحلیل پر سرودن این طنز، نوشته و ۀانگیز
 جناب سمیع به واقعیت امر، ن نوشتهآ که در ین استپورتال وزین افغان جرمن آنال در 12 می 12 ۀیافت بگوش نمود ؟( انتشار

گوش بودن توسط عبدهللا ه همان حلقه ب ۀپیوستن با عبدهللا را ادام گوشان ارگ خوانده وه حلقه ب از ، زلمی رسول راپرداخته
  ذیل را تقدیم می کنم: طنز، ید آنأئبه ت من نیز وجان نامیده است 

 

   طنطنه را طی کردی از ــر( راه پکـــرزیــا)
 کردی (زلمی)ره  از ردگــــ ــاقبت کـــــارـع

 

 زاجـــآن عـاجزک کم سخن سست م (میلـز)
 ُسرنی کردی گـــردنش افــگــنـدی و دول در

 

 یـحکومت باش ه پردازلتا کـــــه خــــود سلس
 یهی هی کرد و ، هرهرال زدیم چـد رقـص

 

 دــدولـت آیـنـده تــــــرا ره باش یـــــا کــــه در
 ردیـکســـعـی پـیـاپــی  کــــوشش دمــبــدم و

 
 
 

 نیـش نکـایــر، زود رهه دگـودی کـــــته بـگف
 کی کردی کم و بــــه مــــرادت بــــرسیدی و

 

 تو وکرـشد ن و ــورد فریب توـ( خــعـــبـدهللا)
 ردیــی کــگردن او، ه نوکری در ۀحـــلــقـــ

 

 تسده اـبه تنگ آم تو ـارـکــ ۀدور مـــردم از
 ردیــی کــ، همه شدکاریـب ۀشیو زانکــه در

 

 ردیــردم بـــ، آب رخ محتــا مصلـاه بــگــــ
 ردیـرنی کـسُ  ۀـرگشتـبـــ سر ، ازگـــــاه پف

 

 یـتـفـگ برادر ود را تــوـاتــل مـــردم خــــقـــ
 ردی  ـاللَی ک ، اللِی واغــــــوای هــمـــه بـهـر

 

 باال کرد ــاصف صدق و رـس کسی سر، ز ره
 ردیـــی کـش پـنـت ز رـسـ رداشتی وتــیــغ بـ

 

 فریب مردم ، بـهــرصــلـــح زدی ســخــن از
 ردی ــی کــل نـــت گـوقـ بــیـُهــده در ۀدوعــــ

 

 د حسابـرنـیـگ وـت ردم زه مـکـ رسد آن روز
 ؟ردیـی کــ، قدیـرخورده بُ ـه پویند کــیا بگــ

 

 الــمـزای اعــه جـب رـآخ یـی رسـ، مگفتمت
  ردیــــی کـ)اسیر( وطنت ک حرف وش برـگ
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