
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Satire ـــــــــــــــنــزــــــــــــــــــطـ
 

 ملک الشعراء         

 "اسیر"استاد محمد نسیم  
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 !!!ریش بازار

 زــنـــــــــــــــــــط

 خاطرات تلخ و دیگر آوری ازضمن یاد بازگشت، ، درکنندمی دوستانی که به وطن سفر

متنوع درین  های مختلف وجوانانی که با پیراهن تنبان ، حتی ازریشداران کهنسال ، ازشیرین

 بعض رئیس دولت و از گرچه این شیوه را. ی دارندتانهائداس ، قصه ها وصف پیوسته اند

 و تجمعات، مجالس ، درنشرات تلویزیونی چرکینش در و ، ریشکیمشاورین بی نظافت

قصه های  ،شودمی تحیر وجب تعجب وم   و کنیممشاهده می روز هر، ارگ درهای رسمی مالقات

 : کنمتقدیم می همان مناسبت سروده وه را ب این شعر .گرددمی بیشتر دوستان سبب اعجاب

         

 ود رهروان ریشب طرف قطار رـــــه در      ریش آن   رابر، ازب  اکـــخه ب ده ش هنمی

 سخن طالبان ریش رب  وشـــــــــگ  ادهبنه      بود مدام رــش کنو  قش  گوش ح که   کرزی

 ـان ریشـکـشآدم  دــــحبی  ارــــــــحتان از      ورده دوستیـخ همه ب بی نظم گشته شهر،

 که زبان ریش بس گشـته ز د درازـــح از      ها بریده اندــــــزبان د وا دریده انـــــــــدله

 پیروان ریش  ولۀـــــول  و شور دست  از      گشته است  ویرانه وـچ جمله دیار و رشه

 نشان ریش زا اـست بج ونه اینم یک این      را مپرس که تا ناف ریش اوست "افسی"

 اتالن ریشــــــــــــ، قکـشان ریش ببینآدم      عشق دیار صفا و و  حـــرزمین صلس در
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 مان ریشسم زآـــغ و آفت  ج وــباران رن      میرسد بار رـه محنت است که هرب چ یا

 ود داستان ریشـــــــــه صد کتاب بورنه ب      ریش دم زند ال نیست که ازـمج را  کس 

 ریش کرده اند ، توصیۀ"اسیر"رچه ـــــــگ

 ران ریشــــــگ بار  طاقت ا را کجاست م

 

 

 (ع  ۰۲1۲اپریل  8ــ فرانکفورت،  "اسیر" نسیم .م)
  


