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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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 Satire زــنــــــــــــــــــــطـ

  

  :يادداشت پورتال

جنوری  18به تاريخ  ،"اسير"محمد نسيم فخرالشعراء طنز زيبنده و کوبندۀ استاد سخن، جناب 
رونيک از نظر نسبت مغالطۀ الکت ورسيده " زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"به آدرس پورتال 

کشف  تخت سه روزِ  تعويقبعد از گزنده و گوارا را حا9 که اين طنزيۀ . ه بودما پوشيده ماند
ھمال نسبت اين ا. ميگردانرا با آن مزين ميخود ، 2012جنوری  21 ،امروزکرده ايم، صفحۀ 

از حضور استاد بزرگوار و  ه است،بودھم  ارادۀ ما خارجاداره و ه از اينک، باتخنيکی
  .خواھيم پوزش میپورتال خوانندگان گرانقدر 

  با محبت و ارادت

 AA-AAپورتال  "دبی ــ فرھنگیا"بخش 

  
  "اسير"استاد محمد نسيم 

 2012 جنوری 21     
   

   

  !!!طالبان امريکا و

  ـزنـــــطـــ

 ، سرشارتوانای عزيزالقدرم، ديپلوم انجنيرخليل هللا معروفی قلم بُران و انتقادی از طنز انتشار

طالبان 9فوک و امريکای "عنوان  ، زيرمحبوب ھمه کابل نازنين و از اصطTحات عاميانۀ
سرودن  انگيزۀ" انافغانست افغانستان آزاد ــ آزاد"ديروزی پورتال وزين  صفحۀ در "شاشوک

ادبی آقای  علمی و نوشته ھای اکثراً  آنچه در. گذردشما مي نظر پايان از شعری شد که در
است که  کابل عزيز استعمال اصطTحات عاميانۀ استفاده و ،ستايش است معروفی درخور

 ، خوشايند وکرده ايم آن اصطTحات رشد و نمو سال من که با برای من و دوستانی بسن و

ضمن  در شعر قرار بدھم و قافيۀ من نيز کوشيده ام ھمان کلمات عاميانه را در .گوارا ميباشد
  :را ُچندکی کنده باشم "شاشوک"امريکای  و "9فوک"ن طالبا

  

  

ودترسندوک ب رب، ــساز و برگ ح ا تمام ب       ودب شاشوک بـعج دولت امريکه را ديدی،   

وک بـودـــــ9ف  ،او معلوم شد راراقـبت اسع       ردم برباد کـو غريد و کشت و بست و ھآمد   
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کو بی ھمت خلموک بود ،ه ميدانستــکس چ       نگميدان ج در  بود گی نتيزچ ازه تــــــيکـ  

ه چسپيده بجان ملک ما چون جوک بودـگرچ       ، خط بينی کشيدمــــــــــالتر ظنايت گسن جاي  

ا پوک بودام  اسTم، در ت ی داشائـــــــادعـ       داشتزم خويش پابندی نـعب ھم  "دين طالب"  

عجب باتوک بود ، دــTم دشمن دين شــھمک       ن اما به کذبـــــزد سخميدين تھای حراس از  

وک بودـــــــنای ميھن ککشتن اب اعـتش درس       کشت به بمب انتحاری بست و بی گناھان را  

ـاروک بودـق ابر وـــن ره سختگير و جدريان       بريد را سر  المیرآن عــقـ  ِ"متحکـي"در ره   

ا حديث و آيه ، شرمندوک بودــاھر او بــــظ       ذب و رياـــــــــنه و که با صد فـتباطنش آلود  

  »اسير« سوخت ملک ما غم  شعلۀ سالھا در

  وک بودـج طالبان اين جمله طنز و ليک نزد

   

  

) م 2012جنوری  18 ،فرانکفورت ــ »اسير« نسيم .م (  

  

 

 

 


