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 10/02/2020              ملک اشعراء محمد نسیم اسیر

 درد دل افغان !
 

 

ه آماده بسازم که نظرم را کلکسیون مجل «نستان آنالیناآریانا افغ» ما به پورتال عزیز انتشار می خواستم مطلبی جهت

 نویسنده ومدیریت  وبه گردانندگی  مهاجرت، درغربت و این مجله جلب کرد. «درد دل افغان» خواندنی محبوب و

کا نیای امریرکالیفو صحافت زیبا، در ، با قطع و«الدین وهاجسرا ج » خوش ذوق وطن، جناب عاتی فرهیخته ومطبو

تصمیم گرفتم باوجود گذشت زمان مطالبی که برای  .شان بودمهمکاران  عالقمندان وازهم یکی من و فتمی یا انتشار

 را «جام باده» بسپارم، که اینک طنز دست نشره ب شماره های مختلف، انتخاب و خوانندگان عزیز خواندنی باشد، از

  تقدیم می کنم: انتخاب و سال سوم «12» شماره ۶۶ه صفح از
 

 شهیاِستاده م ارـپشت ب وـک ،یکس

 شهیافتاده م یخودـیـچنگ ب هـب

 مستدوسه  کیبا گفت وگو  زراه

 شهیداده م چند با او یامـج هـک

 کاردان وهوشمند است اگرخود

 شهیساده م مرد صاف و کدم،ی به

 سِر بار یو رـهـلبخند م کی به

 شهیبگشاده م به او صحبت سر

  ناب ۀداـب یصال اـی دشـزنن

 شهیاده مـتالش ب خود در ای و

 نیاو صد جام رنگ یرو شیپ هـب

  شهیمژگان زدن آماده م کی به
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 هوشیب وگردد مست  و یجام زند

 شهیا زاده مـال هـب یمست وزان

 شیب دنیـوشـن ه ازـک دـدان ینم

 شهیبرون ازجاده م یگمراه به

 ازهوششد  رونیب ییجرعه کی چوبا

 شهیاوالده م خود و رـفک در نه

 وشـرامـف ایدن م وـالـع از دـنـک

 شهیاده مــپ انیـم یوانـیـح وـچ

 رـزند غ   نر ریش همچو اول در

  شهیماده مشد، چوگرگ  چوافزون

 رگزـاده هـب ب، آشنا برـل نـمک

 شهیزمان غمباده م کی آخر که

 یاالیم یام مـه نـب نـدام رــدگ

 شهیارزان داده م مفت و اگرچه

  نـبشک و دار بر یم ینایم سر

 شهیقالده م از د ترـب یروز که

 ت راـرفـراب معــآن ش ازمـنـب

 شهیداده م قتیـراه حق از هـک

 ندیگز یعمل دور نیا از ،«ریاس»

 شهیاده مـر سجـکاستاده ب یکس

 ، بن المانم2000فبروری 23     

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

 

 !درد دل افغان  
     


