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 29/11/2019               ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 انتخابات بی نتیجه!
 
 طنز

نرویم  رنگ می بازد. دورایام،  مروره آغاز، یا ب درپدیده یی  ، هرافغانستان عزیز سرزمین محبوب ما در

با ویران  وروی آمد شو اتحاد لتاریا با قشون شکست ناپذیرهمین نیم قرن اخیر، دیکتاتوری وحشتزای پرو در

افکنده راه رس قربانی، جای پایی یافته نتوانست ونیم ملیون  گرفتن یک و و آسمان افغانستان کردن زمین و

قدم رنجه موکراسی ید شعار ، خونخوارتر، با«ناتو» همپیمانانش یکا واینک امر ورفت  خود را گرفت و

ا تخنیک انتخابات ر قدم هم به سوی موفقیت برداشته نتوانست، حتی روش و همین ربع قرن یک در کرد و

 اقتدار، سر سر با همکاری با دولت بر له صورت می گیردمداخ بدون دستبازی و جهان خیلی عادی و که در

 دنگرفته اند شیوه کاندید ش بازی خودست حق نگذریم زعمای ما چون با تقلب و یا از راه کرده نتوانست وه ب

 دست آوردن را نیاموختند.ه موفقیت ب کمپاین کردن و و

 دهی حاضر یأبه مراکز ر قبول انواع خطرات اخطاریه های دشمنان، با ود تهدید ووج مردم شریف وطن، با

ج شرافتمندانه آرای خود را می کشیدند، اما ئنتا بیصبرانه انتظار ی داده وأخود ر ۀبه کاندید مورد عالق و

 نیمه شب دزدانه قفل اطاق در زنند وی ی شان دستبرد مأر مغرضین به دانستند که دست های سیه کار نمی

 .آتش آرزو های مردم شریف آب خیانت بریزند را می شکنند تا بر ءصندوق های آرا

مردم  ابربر کس حاضر به گفتن حقایق در اشاره می کند، اما هیچ طرف شت های انتقاد تقلب دستبرد بهرانگ

 مردم دارد، تا ۀزندگی روزمر مستقیم بر اثرنتیجه آن  انتخابات  می گذرد و که ازماه  دو درین و نیست.

 های کاندید های مختلف در تالش ، درکجاست در هم معلوم نیست که نقص کاراین  لوم نیست ومع هنوز

راحی یک جمله ط ، ازیا چیزهای دیگر مستقل انتخابات وبی کفایتی کمیسیون نا تنبلی و یااستفاده جوئي، 

دیم قسرگردان ساخته است. منظومه طنز گونه ایست که ت که همه را پریشان حال و گیر گریبان تقلب وسیع و
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 بنگک شده داستان انگک و ن سنگک شدهـانتخابات وط

 ولنگک شده کر و کور کل و هر ی ثباتـن بساط بـای رازدار

 گردن، به پا چنگک شده حلقه در که ننگ وحدت است  دولت وحدت

 تنگک شده اهها چون مورچشم ملت را نمی خواهد کسی رـیـخ

 ونگک شده عین وغین مانند ها نفاق مردم بکوبند از سر بر

 انگک شده ، دگربنگک آن یکی مقام وکی وـنگهداری چ در

 حرف حق لنگک شده در عقل شان  تنگد بـآم مـزین سخنگویان دل

 فرهنگک شده ،حیف کان فرهنگ داشتیم ما که فرهنگ بزرگی

 منگک شده عقل ازین بی مایگی خواهد دگرمردم چه می طالب از

 «اسیر» قیقت را نمی بیندـکس ح

 شدهنگک ر چیزی، دگر زانکه هر

 
 ، فرانکفورتم19نومبر 1۸ اسیر نسیم م.
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 تذکر:
دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می  هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با اجرای "کلیک" بر
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