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 05/10/2015  اسیر نسیم م.

  جرتهلشعرای افغانها در املک 
 

 !!! نصرالدین مال طنز
 

 جهان به اندازه ای بود و سراسر داخل و مردم در انزجار ، نفرت ودست طالبانه ب زبا سقوط والیت کند
ن غی و س آقایون عین أر ، درنا رسایی دولت سست مزاجی و کدام با کلمات نفرت انگیز، این ه هرهست ک

 را محکوم نمودند. 
که  خطاب نمودنصرالدین  ، رئیس دولت را مالآقای افضل شامل هجرگ جمله یکی از اعضای مشرانو از

 ذیل شد که از ۀظومنسرودن م ۀانگیز من نقش بست و خاطر این نام دراتفاقا  .ستا فکاهی و سمبول طنز
 تان می گذرد: نظر

 

 زین شدیـی زعامت ما جاگـکرس بر رین شدیـقدرت ق ۀاریک ای آنکه بر

 ن شدیـها مقام گرفتی، وزیدیده  در دم زدیـ، لنگان قزده ه برـپاچ ،با شوق

 شدی باال نشین یه شانه ماندی و« َپتکی» دل فریب ایه ءادا با وعده های گرم و

 چین شدی بهی گاه کعبه و روان بهگاهی  بسته با تالش  زم سفرـبه ع دم کمر یک

 ین شدیک کید و جوی طالب پر جست و در ی نمی رسدـجایه آنکه عزم صلح ب اب

 ن شدیـیـقـی، مگر با دونبگمان  راما  ن دست دوستیـــدادی به دشمنان وط

 دیـش "گلبدین"چون  و صلح بستیپیمان  ودــــفریب ب سر منبع فساد که یک با

 دیـین شجبرب قرع .آی .اس .آی مکر زا ان دونــردمـود طینت این مــناپاک ب

 دیـین شه زیب زمـن نه باب آسمان و ن حرف رنگ رنگـزمی آسمان و گفتی ز

 ن شدیـید، نه اش نه آن وعید ه ودـوع با ستوـت راه انتظاره مردم تمام چشم ب

 ن شدیـن سرزمیـتـفروخ یعنی که در دست رود ز وطن می گوشه ای ز روز هر

 شدی «مال نصرالدین» خلق مزعبه اینک  نیـی کـم زـیـره آمـمسخ بسکه کار از

 که با پاک طینتی «اسیر» مــرتـحی در
 ؟زکین شدی چه پیش آمده که پر رـآخ

 ؟رارـــکرده بیق که ترا وطن مگر درد
 شدیآتشین  و قوغ شعله ور هیک پار

 

 م، فرانکفورت15اکتوبر 2 «اسیر» نسیم م.
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