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 17/08/2016          م. نسیم اسیر
 ی افغان ها در هجرتالشعراملک 

 رنگی! دو طنز

آمد  دهنش برابر آنچه در کرد و باز« اشرف غنی» را بر به طاقت دو، باآلخره عقده های دل« عبدهللا»آقای داکتر

همین جاست که  ، ازشده بود خالی کرد گفتنی هایی که دردلش کوزه واری پر نا ،اشرف هم خاموش نماند گفت و

درت ق افغانستان اشتراک در اول می گفتند که در دوستان از . کند می یک اقلیم نگنجد، صدق پیدا ادشاه دردو پ ۀمقول

قدرت شریک  دو جاه طلب را در وآمد امریکا  ازپای کنده  سرکنده و ، جان گور"جان کری"ناممکنات است، اما  از

مصیبت ها را  همه نا بسامانی و که اکنون بار خلق کرد را پذیرای پایان ناهمشکل  گل را به آب داد واین ساخت، 

  برند.  دوش میمردم به 

 سر یا خود این آقایان بر خارجه خواهد آمد و کوری از و کر بازکه تازه خلق شده، نمی دانم برای حل این منازعه 

را عجب  ما .آبروی مردم بازی نخواهند کرد بیش ازین با زندگی و ه ودکشیجاه طلبی دست  و غرور ، ازعقل آمده

    ایشان چنین ادب آید. آید که از
 

 آشتی نا کرده ، این مرغان جنگی را ببین دورنگی را ببینورده، ـم خـت ملی بهحدو

 لنگی را ببیندیگری با جنگ می خیزد، ک   دـآذان می دهآن یکی چون مرغ، نا هنگام 

 بنگی را ببین چرسی و تا دو گوی این گفت و صرف چاینکی ی وـیا به دوکان سماوارچ

 لنگی را ببینپ دو جدل، هر لیک با هم در م می کنندـا گـپ دست و بان تاـبال طالقـ در

 ی را ببینـن سبکساری نمی زیبد، گرنگـای رسم دولتداری کارهرخس وخاشاک نیست

 ن، فرنگی را ببینـدرش دیگرش با فیشن و پتکی جلوه گر ن، تنبان وـرهـآن یکی با پی

 ی را ببینـن، زرنگـبازی را تماشا ک الـچ مدعای خویش حرفی می زند کسی بر هر

 ن تنبان، ملنگی را ببینــبا پیره "غنی" از استسبقت برده  فیشن گوی عبدهللا درمود و

 ظاهرش مثل ملنگ، اما پلنگی را ببین ملنگپلنگه، نه  ،می می گفت این آقاهمد

 چنگی را ببین وساز، این زنگی  نکرده س ر افتاده است ناسازگاروطن  سامان و ساز

 این قلب سنگی را ببین بی عاطفه، این سر آدم می کشند روز حق، هر طالبان با نام

 ملک بی سامان ما از «اسیر» است بسیاردرد 

 جست رنگ رنگی را ببین و یزـخ ،زعیمان از

 ، فرانکفورتم1۶اگست12«اسیر» نسیم م.
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