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 24/03/2015                م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 باش آمد، جان من بیدار «داعش»
 ««طنز»»

 

اعم  ها کرکتر ،ه هاچهر عالمی از ،صفحهاین گشودن  با ،نمافیسبوک آیینه ایست جهان  ۀپدید ن،م به نظر
  می شویم. برو روگوناگون  و مطالب متنوع با ، بد خلق عصبی ومرد، پیر، جوان، خوش خلق،  ن،ز از

 

، رنظ اظهار یک تبصره و ند که بانازک مزاج هست چنان اندک رنج و ن،مانند م ن این صفحه بعضا  دارندگا
سنده ، یا نویگوینده برخود می بالند و نظر کوچکترین اظهار که از خوش هوا یا چنان سرحال و وافروخته  بر
 .دهند می قرارحد  بیش ازمورد تفقد  را

 

ه ب «؟» ، شهید راه صلحاستاد ربانی درربار گفتار می گیرم بی اختیار کار و باری که با این صفحه سر هر
  .داده بود این پدیده هوشدار برابر رد که همه رامی کند  خاطرم خطور

 

 ۀبدن در «هللاء شرکت هوائی انشا» نوشته وسرخ  ره ای را با پای اندازکارتون طیا ن،دوستا یکی از دیروز
 سپرده بود. به نشر، استکه اشاره به شرکت هوائی آریانطیاره 

 

به طیاره غول  «3دی سی» ماشینه طیاره های دو از ،ناعروج آریا شاهد دیرینه وکارمندان  ازکه  من
به  نظرکه ل ابدی اش می باشم زوا تماشاگر، دل پرخون باغربت  در امروزم، اوده ب «10سیدی »پیکر
  تواند. کرده نمیبلند  سر، دالیلی

 

 خاطر رنجیده، کردم باال ذکر به فحوای گفته ای که در، آقای کارتونیست وراست بگویم من ازین کارتون 
خوش  وخوش سیما مرد، کارمندان  زن و آن جوانانکه ای کاش دوستان می دانستند، افسوس خوردم  شدم و
 تقدیم احترام به همه بود، درهای وظیفوی شان برای جلب مشتری  وجیبه که یکی ازخوش برخورد  ولباس 

ریانا هللا آءشرکت انشا که نکرده اند وها فشانی  جان و ارتقای شرکت محبوب خود چه ایثار وراه پیشرفت 
کابل، با  هودخیلمنطقه  زمین های واقع در عوض در در ،وجود نداشت یترمینل هنوزشرایطی که  دررا 

وائی خواجه رواش میدان قوای ه خامه در خطوط پرواز ، ازگزاری به مسافرین خدمتها برافراشتن خیمه 
شاهد  اخیر در صفی رساندند و و خور هللا ایرالین را به ارتقای درء، انشاآورده می شد یارات به پروازط

  زحمات شباروزی خود هستند.  زوال جبران ناپذیر
 

 وطن را سر کاراست که  هم مشهود «غین و عین »ن کارتون چهره های آ بگذریم در اگردرد آریانا  از
دید که طنزی گر ۀند. این کارتون انگیزبسته ا سفر کمرطرف چپ ه دیگری ب راست وه بیکی نساخته براه 

 تان می گذرد: نظر از ارتجاال سروده شده است و
 

 ج می رودـجانب ح "غنی خان"گر
 رود ج میـک، راست نهم ــه "عبدهللا"

 ردـ، آوازه کرام بستــــآن یکی اح
 ردـم قشقه اش را تازه کــدیگری ه

 دـسینه مان ها در داغ ،هان سفرــزی
 دــه مانـنـیـ، کابورا نشدـش و ی ـوال
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 جـک راست وسوی دو،  میرود این هر
 جـل ـ ـف   و ام است ـمـا تـــدولت ن کار

 ردم رنگ رنگـی گویند هـصلح م
  جنگ است جنگ قدم هر وطن در در

 
 رفتن استا ـه رـسف درچپ  خپ ویا 

  ن استـتـفـگداری  اخــا دروغ شــی
 راهـــب رـرده ســزمین کاری نک در

 اهـکد ـنـوا مانـــوی هـد ســرنـی پـم
 
 ا طالب استـصفا ب دف صلح وـه گر

 غالب است طالب اکنون حقیقت در
 باش  ، کمی هشیاریـواهـخ یـصلح م

 باش من بیدار جان، آمد «داعش»
 
 دــنـی کـار، کارت مــــکـن مـمـدش

 ارت می کندو، س  هـپـچ رـخ سر بر
 وــنـن گپ شـدردمند ای« اسیر» از

 آنگه برو ن،ـن راست کـمیه کار
 

 م، فرانکفورت15 مارچ 18 «اسیر» نسیم م.

 
 
       
 

 پایان
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