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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

طنز«سرمنگسک»!!
در اوایل مهاجرت و زندگانی درغربت که از آن سی و شش سال تخت «به اصطالح معروفی عزیز» می گذرد،
تصور نمی کردیم ،اقامت ما در المان به نام پناهنده ،بیش از دو سه سال ادامه پیدا کند و در برابر آخرین سؤال قاضی
که اگرافغانستان آزاد و روس ها خارج شوند به وطن بر می گردیم؟؟ ،قاطعانه گفتیم بلی!! .روس ها سرافگنده خارج
شدند و «چلوس»ها به نام تنظیم یخن کنده آمدند و نظم زندگانی را در سراسر کشور برهم زدند و با قتل و کشتار عام
و خاص ،راه برگشت بروی همه را چنان بستند و سخن را به جایی رساندند که گروه قرون وسطائی طالب ،با زد و
بند بیگانگان به وجود آمد و زندگی را بر همه اقشار تلخ و ناگوار ساختند و در نهایت تمام قدرت جهان چون مور و
ملخ هجوم آوردند و با منفعت جویی ها ،اینک بی نظمی ها بیشتر و بیشتر شده می رود و مردم بیگناه و بی وسیله ما
هر روز جگر گوشگان خود را از دست می دهند و بر گلیم ماتم می نشینند.

طنز«سرمنگسک»!!
درد وطن فسانۀ «سرمنگسک» شده

ازرأس تا به قاعده «تیت وپرک» شده

پاشیده کارها ز الف تا به یـا به شهر

چون بی جهت مداخله و«ان ُگلک» شده

یاد آنکه شیوه ها نمکین بود دروطن

امروز هرچه می نگری بی نمک شده

فسق و فساد و بغض وعداوت شده فزون

صدق و صفا و مهر و وفا «الدرک» شده

با انتقاد چند مخالف ،بـه «حق و ناق»

چوکی و میز ارگ نشینان« ،لقک» شده

تب لـرزه قیام فتاده به جان شان

اردو ،بجاده هـا همگی «برچه پک» شده

شورا که شور و ولوله اش شرم آوراست

رسوای خاص وعام زچندین درک شده

شماره  1از  2صفحه

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

در جان هـم فتاده دو خود خواه جاه طلب

جمعیت دگر بـه تـالش ُکمک شده

حرف ازغم سفیر و وکیل و وزیر نیست

این گونه انتقاد «سرک» تا «پچک» شده

ازجنگ و انتحاری و بیداد و کشت و خون

داد و فغان خلق خــدا تا فلک شده

طالب که مرده بود ،کنون میکشد نفس

افسوس این «پچک» شدگان پس «سرک» شده

راه گریز می طلـبـد قـدرت جهان

دامی که خود نهاده ،به پایش «تلک» شده

آین گفت وگوی صلح به درهای بسته چیست؟؟

گویا که باز مسئله «گندمک» شده؟؟؟؟

هرکس سخن به منفعت خویش می زند

صلح و سالم ،بـازی «دنده کلک» شده

عمریست از«اسیر» صدایی بلند نیست

ازبس هجوم حادثه ها«اک وپک» شده

م.نسم«اسیرا»2۳می19ع ،فرانکفورت

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند ،می
توانند با اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!

«» کلمات داخل ناخنک ازفرهنگ عامیانه «گذرگاه» اقتباس گردیده است
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