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2 صفحه  از   1   ه  شمار

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

 

  

 

 2/۳/2۰1۶                م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 وطن!! آشفته بازار

 طنز

شه نوشته های خود همی عزیزالقدرم خلیل هللا معروفی که درۀ نوشته طنزگون اثر سال پیش در این منظومه دو

آزاد  درپورتال وزین افغانستان آزاد، سروده و ماهرانه تشریح می دهد،  را کابل عزیز ۀعامیاناصطالحات 

 یافته است.  افغانستان انتشار

 ۀهم ادامه دارد، خواستم این نوشت هنوز "غین" و "عین"نجا که نا بسامانی های وطن تحت قیادت آقایان آ از

 : بسپارم دست نشره ب دیگر حسن یکبار آشفته را چون تکرار
 

 می آید به مثل گور غینوعین چشم  جهان در می آید شان زور سوی امریکا سر   از اگر

 می آید «1»" اور" همچون دو هرگل وحدت بدست  اند گرفتار خود بینی و بدبینیبس با درد  ز

 می آید آماتور دو، سست و هربه دولتداری،  آسان نیست کف داشتن هم، کار زمام ملک در

 می آید دورـنـف تـ  ی تـن، گاهـی سخـگرم ز سردی کالم شان، بدن را لرزه می گیرد ز

 می آید ورـا کنده، آدمخـپکنده و  سر «ریـک» سازند مزدوری برون خط پای ازیک لحظه،  اگر

 می آید با شور و رـه رو، با شـیـی س «اوباما» کار هر کجا باشد که در ه بختی ازین بدترـیـس

 می آید ن دستورـروس، امریکا به ای که بعد از  تدانس کی میآمد،  ازهفت ثور تباهی وطن

 می آید آن سبب ناجور دم کج مانده اند، ازـق آمدند، اما م جورـپی تاراج ملک ما، به

 می آید« ۳"»نور" ذوق امروز ادا نا کرده قرض،  اینک خم شده، قد مار آخ« 2»"پور"  بار بزیر

                                                           

  در زبان پشتو به معنی )آتش( است.« اور»  -1
  در لسان پشتوی افغانستان )قرض( معنی میدهد.« پـور» -2
  )دیگر(در پشتو یعنی « نور» -۳
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 2از 2

 می آید ورـآخ سر بر رـسه خ پنداری دو وـت به ملک ما «داعش» آمد طالب، کنون رفت و ز

 می آید« 4» «چور» مدرسه میخواند، اما سبق در هزاران فتنه میخیزد .آی.اس.آی و پاکستان ز

 ها دارد وطن هم راز آشفته بازار «اسیر»

 آید می زور می دهد، آن دیگری با یکی زر

 

  م2۰1۴ اپریل 1۷ - فرانکفورت

 «اسیر» نسیمم. 

 

 
 

                                                           

 در لسان هندی و اوردو به )دزد( گفته می شود.« چور» -4


