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 30/03/2017                 م. نسیم اسیر
 ملک اشعرای افغان ها در هجرت

 سارقان حرفوی!
 طنز

، «اشرف غنی» قسمت هفتم مضمون، خطاب به «صباح بصیر» جناب آقای

 شروع ردیف جالب یه وـروده ای به قافـرا با سخود سوم مارچ ۀ یافت انتشار

ردیف  یه وـبا همان قاف گونه، زـنـطۀ ین منظومسرودن اۀ کرده اند که انگیز

 رارـمتوارد ق «حصبا» آقایۀ بعضی مطالب با سرودد ـشایکه  ، ازینگردید

 :، معذرت می خواهمگرفته باشد
 

 

 دنکن ، سرقت میمشهورۀ ـطـاین خ رکه دبس

 ندنک ، سرقت میورـحساب چ ا برـبرن و رـپی

 ملخ و چون مورعده  وطن، یک نعش سر بر

 سرقت می کنند ورـان مـده ا را ازـقمه هـل

 این غمکده کس که در رـبه فکمی ناید است ر

 سرقت می کنند، ورند، یا ناج  هست اگر ورج  

 د برونـحساب آم از مزدور و دزدی بادار

 سرقت می کنند هم مزدور و دو، هم بادار هر

 گردیده رواج باز« ن کشـکف»ام ـعۀ صـق

 کنند سرقت می گور چون کفن را عده یی از

 مــهه اتی وطن را زد بـرافـد تنظیم خـنـچ

 سرقت می کنند دستور پیروان شان به صد

 چیزی مپرس نـم جنگساالران ز غرور از

 سرقت می کنند مغرور خود راضی و زانکه از
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 دست را باال ورـد، چـا ببیننـتان تـردسـزی

 سرقت می کنند زده، مجبور آستین ها بر

 بمب و کالشینکوف جمعی بامدعا دزدیست، 

 می کنند سرقت با ساطور و عده یی با کارد

 ، ولی جمع دگر«خس دزدان»بی حساب افتاده 

 سرقت می کنند ود الماس کوه نورـبـر گ

 بین عوام  دربس شد عام،  دزدی ز سرقه و

 سرقت می کنند آخور سر بر را جو کاه و      

 افتاده است  کاربه  «نصٌف لک نصٌف لی و» حرف

 سرقت می کنند این منظورهرکه را بینی ب

 راه انداختندـه انتحاری را بان که ـبـطال

 ندنسرقت می ک ور،ـح کنار د درننشین گر

 «اسیر» مالیان ، چوافتاده هستی بیس ر ساز

 سرقت می کنند نبورت طبله و نغمه را از
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