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2 از   1  

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

: ولی احمد نوریاهتمام  

  

 

 ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 
 22/09/2017 

  

 پاچه گیر!!
 

 

 

شش سال پیش،  ت وسی نظرم را جلب کرد که پوره شانتقاد ۀگذشته، منظوم با مرور به اوراق خاطره انگیز

ایام  درچندی پیش نشده است، اما  نشر به شرایط روز نظر سروده و عزیزکابل  شمسی در1۳۳0در سنبله

  یافته است. انتشار «افغانستان آزاد، آزاد افغانستان»پورتال وزین  مهاجرت در

ت ملی خوشوقتم که در وبسایاینک  شده است بلکه بدتر ،نه هتربافغانستان نجا که شرایط در نظام کنونی آ از

به پیشنهاد دوست عزیز و ارجمندم ولی احمد جان نوری مدیر مسؤول « آریانا افغانستان آنالین»و سنگین 

 :این خانۀ ادب و هنر نشر مجدد می شود که تکرار حسن است 
 

 شد نمک تا خمیرزد غوطه ها به کان      شد وزیر ملک ما کسی که وکیل و در

 شد راحت پذیر خود شد و کار فکر در     مقام زد جاه وـۀ کـاری رـه بـیـچون تک

 شد ن سختگیرــی وسیلگان وطـب بر     م نمود سرــخ ای مقتدرانـپیش پ در

 شد مدیر حیله واسطه کرد و و با مکر     واد بودـبی س و کاکا رجب که بی هنر

 شد گرفت و شریر رشوه رشوت بداد و     عیش شراب و و نمود بزم سرور برپا

 شد «سگ پاچه گیر» نکرده یعنی خدا      رفت و گرگ فتاد و درید رمه همچو در

 شد اسیر ه که هیچ نکرد وـنـبس بی گ      بس خائنی که صاحب جاه و جالل گشت

 شد سفیر مکرر نمود و رـم سفـهـیـپ     انوادگیــخ ـۀطـود واســه بـآن را ک

 

 شد رـیـسه ناپاک اج ستایش دو رـبه     است، یا که نویسنده حیف، حیف شاعر گر
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 2از 2

 شد چپو ناگزیر و مادون به فعل چور     د به دفتریـری که رشوه ستانـآم رـه

 شد ظلم که مردم فقیر و ورـج ذارـبگ     برای خدا خون مردمان دیگرمخور

 شد زبون و حقیر روی و سیاه کجرو     خلق خدا و گفتم که راست باش به پیش

 شد که قیر الیی ِگل و از پر ۀچون جاد     که خیانت به قوم کرد شد روسیاه هر

 فرط انتقاد که از «اسیر» خاموش باش

 شد تو خیر که می نگرم با هر شهر در

 

 ش، کابل عزیز1۳۳0سنبله  «اسیر» نسیم م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


