
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

3 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 11/10/2018             ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 بازان پاکستان تبالو  ف استقبال از
 

 طنز:
 

رم ، نظ«آریانا افغانستان آنالین» پورتال محبوب ما در برای انتخاب مطلبی غرض انتشار ،ورقپاره ها در با مرور

 دلچسپی نخواهد بود.  خالی از هاآن ۀجلب کرد که مطالعده هایی سرو ار

 اوایل سال  دو یا و 1۹۹۹ اواخر در خاطرم نمانده است،ه دقیق ب ی گذرد.تان م نظر ذیل که ازۀ مثال سرود ۀبه گون

بال به فوت شغرض نمایه یا دعوت امارت طالبان ب بازان پاکستانی، به خواست خود و لفوتبا هیأتی از ،یمسیح هزار

 . دوستانه داشتند سفر قندهار

ای به فتو و نبوده نیکرهای کوتاه به نصاب شرعی برابر نمایش، وضع ظاهری شان با موهای دراز و روز در اتفاقا  

 شده اند.  به پوشیدن پتلون های دراز مجبور های همه تراشیده و سر «منکر نهی از بالمعروف و امر»ۀ ادارظفین ؤم

ه سرودم کزبان طالبان،  ازذیل را  طنز کالیفورنیا خوانده و ۀمنتشر« درد دل افغان»مجله  را در ناگوار من این خبر

    نظر شما نیز می گذرد: حسن از اینک به تکرار یافت و انتشار «دلد در»مجله  همان فرصت در در

 

 جزا دارد ی تنبانـوتبال بـا همین فـه کیش مـب

 تنبان، ران جزا دارد زیر شود در ظاهر رـاگ

 شیطانیست کار از الـبـفوت والیبال و سپورت

 شیطان جزا دارد پیروی بنماید از وـکسی ک

 واجب نموده سترعورت را زن ومرد  برخدا 

 مردان جزا دارد گر وباشند  اگر زنان بی ستر

 کوتاه رنگارنگ نیکر و ای درازـه وـبه م

 جوالن جزا دارد ،کند، بازیگری به میدان گر

 دوست، جای هیچ پرسان نیستچه می پرسی زمن ای

 بی پرسان جزا دارد هست و گناهی ،که این بدعت
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 3از 2

 جزا باشند زاوارــا سـان مـنـمـها دشـنـه تـن

 پاکستان جزا دارد ما زچشم  نور حتیکه 

 کالر رع، با نکتائی وـالف شـکسی که برخ

 میدان جزا دارد« داور»گردد  تراشد ریش و

 شوت، سی وچاردندانش تکد چون توت با یک

 جزا دارد ،خنده اش دندان درشود  رـنمایان گ

 م، این امربالمعروف روشن بادـتی یک عضو بهر

 شان یکسان جزا دارد عضو رـغفلت شود، ه اگر

 ه بنمایدـنال و شوق شور م ازیــکپتان ت گر و

 ان جزا داردـپای هـه، گـباال رود مستان گهی

 گفتن ها «پاس» و «رایت»و «لفت»صدای اشپالق و

 است بی جبران جزا دارد ارـفـهمه اعمال ک

 فریاد ماقوفست دولت ما چکچک و به حکم

 چکچک کند، یکسان جزا دارد گر پیر جوان و

 به دستش بند می بندیم م وـیـسرش را می تراش

 یک زندان جزا دارد  و سوز پهلود شالق ص دو

 بیگانه، یا خویشند رـ، اگدگنهکاران گنهکارن

 جزا داردیا مهمان خانه، صاحب خانه در رـاگ

 داند افتاد می بالمعروف اگر به چنگ امر

 ان جزا داردن میدـباال رفت که این پائین و

 قانون انسانی در حیوانیست کار هـچ اگر

 جزا دارد بیرون شود انسان حد اگر ولی از

 یک اشارت کارها سازد به فرمان امارت،

 این فرمان جزا دارد حکم و این از اگر بیچد سر

 گیرندبیهوده می  بس خورده می گیرند، به ما گر

 جریان جزا دارد که این بیهوده گویی ها بهر



  
 

 

 3از 3

 محکوم است  را کسی، مغضوب وکند ما مذمت گر

 امریکاست، یا المان جزا دارد ساکن در اگر

 دترا صد د ره خواهد ز د طالببشنو ار «اسیر»

 جزا دارد ،نا فرمان است و به این فتوی که بدکار

 
 
 
 

 ع، بن المان2000اگست 31 «اسیر» نسیم م.    
 
 

 
 

 


