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 ور!ـــچ رــهـش
 

 طنز!
 

ته، دنیای پیشرف در وطن است. جوش انتخابات ولسی جرگه در جم و و شور است، منظورم این شرو نا بلدی هم بد چیز

 بیش نیستند، با مراعات نظم و ده نفر اعظم از طوره یک ایالت که ب ب دراامریکا، کاندید های احز اروپا وهمین 

ازدحام میزهای تبلیغاتی  گوشه های پر در مناسب نصب وجاهای  خود را در شعار و نظافت شهر، فوتو نسق و

 رد همچنان اصل کاندید خود را توضیح و کارپالن  الزم افتد، خط مشی و همشهریان، اگر به عالقمندان و گذاشته و

رت صو در اقتصادی خود را تبلیغ می کنند و مرام سیاسی و یافته و حضور جمعیت بزرگ شهر معین در یک روز

چهره بدل  افغانستان همه چیز ۀویرانکد نجا که درآ راه می اندازند، اما ازه لزوم با خبرنگاران مصاحبه و مذاکره ب

 هجوم رکالم ها و جمله همین انتخابات ولسی جرگه که از می آورد، از موضوعات بی نظمی بار کند، بسیاری می

ی افشان آزمائی ها ُدر زور فوتوهای کاندیدان، جاده ها به یک جنگلزار مبدل شده است، اینکه کاندیدان با چه شیوه و

      نظرتان می گذرد:  درد دل طنزگونه ایست که از جایش.  می کنند باشد در

 

 

 است دور نسق نظم و کارش ز که هر است ا ملک چورـم ویی کشورـگ وـت

 است نورـت ا درـویـرق، گـاده غـتـف ذلتـم ی درـقـلـری که خـمـده عـش

 است رورـت و کشتار ر،ـصدای مه اریـــحـتـوت انـش، صـیـوای عــن

 است مرور است و چپ عبور به راست و اتـابـخـتـان دار و رـیـگ ون درـنـک

 است ورـشع و تـاس شعار پالکات و روی دیوار و ارـنـک و  جـنـک هره ب

 است ورـک و جـک یکسر شهر فضای بسیار اتـالنــاع ز و الم ــکر   ز

 است ورـم وجـیا م خ،لـخیل م چونان گشته زارـگلـنـه جـد کـشم آیـه چـب
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 2از 2

 است ورــوفا ـدادن ه دهـردم وعـبه م غم ع محنت وـرف ع جنگ وـدف ز

 است ورـبـق لـاه و صد تا زخمی دو اریــحـتـان ان ازـهـگ اـن نـیکـل و

 است که صد غم می کشد، اما صبور ی راـــتـیـعـمـجت ــمــازم هــنـب 

 است نه گورـتـف ن درـکه می بیند وط را زان می نویسد این طنز «اسیر»

 است شور بار یکانی بی نمک، ـزم شـای انتقادیــه هـتـفـه گـچ رـاگ

 است ضرور است و تپیدن ها ضرور تقلب رنگ وـیـع نــدف ون درـکن

 
 ، فرانکفورتم18اکتوبر 2«اسیر» نسیم م.
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