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 14/10/2017 

 زوال دیموکراسی
 

 

من این نوشته و شعر آتی را بعد از انجام انتخابات اخیر ریاست جمهوری نوشته بودم.  چون از نتائج آن و تشکیل 

جمع نبودم. به همین سبب دولت اتحاد ملی با هر دو کاندید بازنده یا برنده، و مؤفقیت و پیروزی آن بسیار خاطر 

این سروده را به دست نشر سپرده بودم. حاال که از نیمی بیشتر از ایجاد این حکومت دو منزله سپری شده است 

هنوز هم این دولت به اصطالح "اتحاد ملی" در حال "کشکلک" است و راهی را برای نجات وطن از ناآرامی و 

مناسبت آنرا دوباره جهت نشر به وبسایت محبوب و دوست داشتنی آریانا  بدبختی و ناامنی ها نیافته است.  به همین

 افغانستان آنالین می فرستم.  محمد نسیم اسیر

 

 ای هموطن !!!

در سرزمین دلیران و حماسه آفرینان )افغانستان( هر پدیدۀ نو، چنان چهره بدل می کند که حتی قانون اساسی و 

 ارشادات آن نیز به باد فراموشی سپرده می شود، 

است. جریان  ه( امریکایی به ارمغان آورده شد52از جمله دیموکراسی وارداتی که با هجوم عساکر و طیارات )بی

غایر م»!« خره توافق دو کاندید بر سر تشکیل دولت وحدت ملی و باالاخیر ریاست جمهوری  مأیوس کنندۀ انتخابات

معاییر قانون اساسی که از جانب دانشمندان و اهل خبره دقیقاً مورد انتقاد قرار گرفته است، مرا هم بر زوال دیموکراسی 

ه شود، متیقن ساخت.  با آنهم به حیث یک افغان عالقمند به وطن، برای استواری که هنوز نتوانسته بر سر پا ایستاد

این وحدت که خیلی شکننده به نظر می رسد، از صمیم قلب دعا می کنم و عادتاً شعری را که سال گذشته به همین 

 منظور سروده شده است تقدیم می کنم:    

 ن، ای هموطنای زادۀ مهد کهن، ای هم وط

 ای هموطن، ای هموطن زن،وحدت دم ب با من ز

 نزمن دوری مکن، تمکین و مغروری مک بیجا

 وطنای هم ،من، ای هموطنهم تو زمن از تو ام، 
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 ذر ز جنگ  و دشمنیـگر در هــوای میهنی، بگ

 ای هموطن ،هموطن ایاز دوستی ها زن سخن، 

 رانه راباز این خانه را، این گوشۀ ویبـاز آ که 

 ای هموطن، ای هموطن ن،چمسازیم گل افشان 

 احتراز از من که هستم از تو، باز، بهر چه داری

 ای هموطن، ای هموطن تا کی شوی دست و یخن،

 نز کاو راز کن، گوش صداقت ب بـا مـن بـیـا

 جان من، ای هموطن، ای هموطنجان من، ایای 

 پس کیستی؟؟ ه اینگر شیعه یا سنیستی، افغان 

 ای هموطن هموطن،مذهب دم مزن، ای  دیگر ز

 معنی و پوچبی ، حرفیستیا بلوچ پشتون و تاجک

 ای هموطن، ای هموطن ،ترَکَمناوزبیک و یا که 

 اشب آزاد باش آباد راد باش، ویـر مـــرد دلـ

 هموطن، ای هموطنن، ای رسبردار از پایت 

 دو را کور کنچشم ع کن، پای از اسارت دور

 ای هموطن، ای هموطن ن،جمو در اندرخانه 

 زم و با ایمان توییمردانۀ دوران تویی، با ع

 هموطن ای هموطن، ای شکن، زن، لشکر شمشیر

 «اسیر» ای دلپذیر، بشنو به شادی ازاین نغمه ه

 شعرش بــود ُدّر ثـمـن، ای هموطن، ای هموطن

 

 م، فرانكفورت13ا کتوبر7« اسیر»م. نسیم   

 


