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  »اسير« نسيمحمد ماستاد    

  ٢٠٠٩ می ٨    فـرانکفـورت ــ 
  

 
  
  

  »الَلی«کانداری رياست جمهوری يا د
  

  نزـــــــط
  
مرد بغرض احراز  نامزدهای زن و و تکثر ستان عزيز تعددجمعيت بيست و پنج مليونی افغان در

يکی از دکانهای کاه فروشی کابل  جمهوری ، به هجوم  بودنه بازانی ميماند که در مقام رياست
.   خود الف بزندۀ بودنخود و هرکدام از و هم آمده باشند جنگی گردۀ غرض خريداری بودن

وکانداری   دامنگير باشد ارزش مقام ها به سطح دسياسی فرهنگی و سفانه در جوامعی که فقرأمت
   :دگردو تقديم می شده بهمان مناسبت سروده  ين  می آيد ، اين طنز ائقصاب  پ» الَلی«خليفه 

  

  وس را به  هوا داری يک شی کردیـکردی     اين  ه »کرزی «   رقابت  کتی کمرت   بسته

  کردی» الَلی « ا    ذوق   دکاندارِی  ـــئيفکر  کردی  که  خريداری  قند است و قروت     گو

  بی َلی  کردی و ندی     کرچ باالست  مگر، بی ُسرگوبی  به  دل  خويش   به  راه  افساز  خ

   و کی کردی  جم برگ عجوالنه  سر و ن   جامه  برابر    نشود     چه د   و  قامتت  ايـبه   ق

  کردی  پی  هوا چو  مرغان   و  بال   زمين   خوب   بجا  آوردی     که  پر تو   مگر   کار  

  کردیپياپی      بيهوده   به   تبليغ    جرــــود  و  احوال وطن     خـ ز  کار   خ گفتی   بسيار 

  کردی» گل نی«     پوچ   به  هنگام ـــدۀچ  و به  دست  خالی     وعــبهر  مردم   به  سِر  هي

  کردی طی    طی  ديده  و  ره  اتم ـ  حۀ   به  همه     شيو ودیــ و   بخشايش   بسيار  نمبذل 

  کردی»  ُسرَنی « ــۀما     ُپف   بی  جا  ز سِر چّپ  خوش  باور     مردم  فال   همه ـبهر   ِاغ

   کردیوهی هی ، چنين هرهر   را  ای  ظالم     که درين دشت امعهـی    ج اپنداشته  رمه    

  دا  را   به   قرار   دهنت     تا   نگويند  که  نا  خورده  چرا  قی  کردیــــلقمه    بردار    خ

  همچومنت خرده گرفت     عزم  رومت به دل است وهوس َری  کردی صد َری نزن گرمن و

   باش آگه  »اسير«   شغاليست  صحنه گفتمت

  یردک  کی    منۀتـــگف    بر  و  نشنيدی  پند

 


