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 31/07/2018        ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 «اشرف غنی» درد دلی با
 طنز

 

به امیدواری  مسرتی دست داد وبه من هم  هموطنانم، ، مانند دیگر«کرزیحامد » آمدن آقای البان وبا سقوط امارت ط

سفانه کرزی به تدریج چهره بدل أ. متکردم نشر و سرودم« ؟» منظومه ای به سرحد مداحی ،دح اشتیاق بیش از و

ن یدست داد که ا ازبارید،  می لپو جهان سراسر که ازچانس خدا خوب کرده را  به جنگساالران اتکا و بیشتر و کرد

 نماند. نیش قلم دور عملش هم از

 ،اما نتیجهامیدواری های خود را نوشتم،  مسرت ها وهم  باز، «وحدت ملی»نام ه همراهانش ب و متفکر با آمدن مغز

  آن هستیم. با ناراحتی شاهد سریست که همه تا بی نظمی سر کامگی و خوداینک 

 

 

 :گذرد تان می نظر که از «غنی»درد دلیست با آقای 

 

 «اشرف غنی» با هگفت ن یکامیزان      زاران گفتنیـــه دل دارم هـن بـم

 انـای جهــوانـرد تـن مـیـدوم    زوشانـرا با عـده تـیـآنکه نام

 ی بافتهـچنین رنگین قبای کاین    کجا این نام خوش را یافته از

 ستبخیه س  یا زده درزی دوران     !!درستمن نمی آید  یا به فکر

 شکست ا یکسرــد هـامی ۀـیشـش    تی به دستـتا نظام ملک بگرف

 ی کنیـوری مصاف دـان ره   از    مقامت خیشخوری می کنی در
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 2از 2

 پیر د استند وـسالمن دو چه هر گر    ردی سفیرـخود ک تا کاکای دو هر

 اره سازی می کنندـاعت چـنـق اـب    بازی می کنند وجوانان خاکـن

 کرده ای ق را آزرده خاطرـخل    کرده ای مشاورمفتخواران را 

 دست ه زـتـا رفـکاره اختیار    وزراتخانه ها با سرپرست در

 به زورش انتخاب خویش را کردی     ناصواب مرد کوهست «دوستم»

 «یـولـونـپشت»وه ـیـش دنباشن ـای     «چلی»قگندی چون عاقبت دورش

 پس مکن دست خود بیهوده پیش و     س مکنچیغ سخن گفتن دگر در

 ا می دریــش مـن آرامــدام     روریــپ نی بسیار طالبـمی ک

 جوان هم می کشند و ، پیررد وزنـم     شندـم می ک  آد روز ان هرـبـطال

 به بحران می رود مملکت اینک     دپایان می رو ان باال وـنـدشم

 راست دام توـکاین قبا ناید به ان      بی ریاست این سخن یکسر بجا و

 باشـم رـوای دوره دیگـه در

 الشـت این قدرت مکن دیگر بهر

 
 ، فرانکفورتم18 جوالی 28 «اسیر» نسیم م.

 
 
 

 


