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داده نمی توانیم، اما بعضی اوقات  ترازوی مقایسه قرار ، درپیش رفته د را با جهان بسیارگرچه ما ازهیچ نگاهی، خو

 دیدا  ش ،ممالک دموکراسی پرتو در خیلی موفقانه، و صدا و بیسر حیث یک فرد عالقمند به وطن، با دیدن کارهایه ب

  .حسود می شویم

ر د اروپا مطرح شده است و ۀاتحادی جنجال خروج انگلستان از، کبیر ۀبرتانی طرف در اینمدت قریب یکسال به  از

ما ۀ طالح عامیانیا به اص مقام خود استعفا دادند و صدراعظم از عملی ساختن این خواسته، دوجریان مناظره ها در

انتخابات مجدد پارلمانی گرفته  تصمیم بر ،قانون سی ازأت با درایت کامل وباآلخره  ه شد وخورد دو صدراعظمِ   سر

 تالش ها برای تقلب و یخن دریدن ها و صدا و و با نتایج آن بدون سر ظرف سه روز انتخابات سرتاسری در شد و

رخط س در و را به دست گرفتاموراکثریت کامل زمام  با حزب محافظه کار به پایان رسید وبستن ها  همدگر تهمت بر

 ۀخواست قانون و برابر مل درأت نی وأحزب مخالف هم با ت وداد  اتحادیه اروپا را قرار خروج انگلستان از خود، کار

  .تسلیم فرود آورد اکثریت مردم، سر

ادت حس ۀیم، اما آنچه مایاروپا دارد، به آن کاری ندار ۀیا اتحادی انگلستان و اروپا چه اثری بر ۀاتحادی اینکه خروج از

 ند.کن ن پیروی میآ دانائی کامل، از مردم با فهم و محیط حاکم است و دانشیست که بر ما می شود همان نظم و ثرأت و

 بیسر رب اشتیاق تعقیب می کردم، با حسرت به این نظام پیشرفته آفرین گفتم و با شروع تا اخیر از من که جریان را

مطلوب ۀ جیسپری شود، اما نت انتخابات ما نیم سال از اینک می رود سف کردم کهأهای سرزمین خود، ت سامانی  و

 به سویه بچه های کوچه بر روز ان شده است که هرطرفداران ش دستخوش هوا وهوس کاندیدان ریاست جمهوری و

 حتی دشنام می دهند. و تهمت می بندند و می تازند همدیگر

    ست که تقدیم می شود: یگونه ا بازهم عرض حال طنز

 

 کل نباشد و ورــک رـه هدـبرن ده وـزن اـب نباشدچل  و رـمک انتخابات، گر کار در

 د وعسل نباشدـنـق هـعیـود نیکه ا لـافـغ الش داردـرکس تـه ،استیر یکرس رـب

 اجل نباشد از مـمرگ نا بهنگام، ک چون سرکه همچو است ترش حنظل، همچو است تلخ

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/N_aseer_fil_dar_gel_maanda.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/N_aseer_fil_dar_gel_maanda.pdf


  
 

 

 2از 2

 نباشدجدل  جنگ و زد،یصدا نخ و شور  صداقت  باشد اگر ت،یعنا نیا کَسب در

 وعمل نباشد یاما، سع گفتارهست یراستکار د زــالف یاریبه هوش هرکس

 حل نباشد دیپاش پاشند ام که بس از تالشند مثل ماشند، هرگوشه در آنانکه

 ردم، نا مستدل نباشدـگمان م و نـظ ن تعجبـمک جایشود تقلب، ب یگرم

 محل نباشد نیچند یباز دست ز یخال میدیهم رنج ها کش م،یدیهم شن و میدید

 بدل نباشد یدوق، راــه صنـب اـت هشدار یحد برون مکن پا از یرا شمردن اندر

 ُدَول نباشد یاـپ انه،یکه در م تا آن  شود حل یگزوپل، مشکل نم همه نیا با

 حل نباشد ا راهـت ستین یمشکل چیـه بر چاره پرداز ارانیرسد باز،  یم دور از

 نباشد «پَلـسَ » کیتا  زدیبرنخ یاـج از آورد دیبا لیاده شاه پـتـا فـپ لـیـپ اـب

 ارانی «ریاس» تو، شادند ۀساد نظم از

 نباشد «کوه وُکتل» کالم نغزت در چون
 
 

 ع، فرانکفورت19دسمبر1۳«اسیر» مینس
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 تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می 

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