
   

                                                                                    ۹۴۰۲ست گا ۴۰یکشنبه  حمید انوری                                                                     
    

،دنسرنوشت ملتی را که این جمع جنایتگستر رقم بزن  
!!!یهابت و فقط سیاهی است  

 

حال ملتی که بعد از چهل سال جنگ و در به دری و قتل و کشتار و جور و جفا و ای وای به 

خیانت و جنایت، بعد از چهل سال مقاومت و پایداری و جنگ میهنی و آزادی بخش، بعد از چهل 

سال ریختن خون جگرگوشه هایش و  بعد از یک نسل تباهی و خانه به دوشی، امروز سرنوشت 

توسط دشمنان آشتی ناپذیر ملت و مردم و یک جمع معامله گر و از  آن در عقب در های بسته و

چه خواب و ! خدا بی خبر، رقم می خورد و گویا مردم به صلح میرسند و کشور به آرامش و دوخ

 !چه خیال باطلی

در عکس راست، یک مشت طالب جهل و جنایت و اربابان امریکائی شان و در عکس چپ، یک 

وش، معامله گر و کثیف که هر لحظه به رنگی در می آیند، دیده درجن افراد خود فروش، میهن فر

 .می شوند

 
 

به حال آن ملتی باید گریست که سرنوشت آن را این جمع نامتجانس رقم زنند و به ریش ملت قهقه  

 .بخندند



طالب خواب امارت اسالمی نوع خود را می بیند و این جمع هشت َرخ و ُنه گرِد طرف چپ که 

که هرگز به او اعتقاد نداشته اند، در ظاهر از همان  به درگاه خدا باال کرده اند، خدا ایدست دعا 

خدا می طلبند که اختیار کشور و مردم را در ید  کثیف و خونین آنان وگذارد تا رئیس جمهور و 

صدراعظم و وزیر و سفیر و چند چیز دیگر شوند و دمار از روزگار این مردم افتاده در بند، به 

 .دنرادن هک دنرادن ابا یرگ هلماعم و یتشلپ و یتسپ چیه زا هار نیردنا و ر آورندد

، که روزگاری در کلیفورنیای شمالی به همت واالی نویسندۀ "درد دل افغان"باری در مجلۀ وزین

 ،ینهیم و یلم بلاطم زا یراورخ یال هبال ردانتشار می یافت، " سراج وهاج"توانا جناب محترم

یک شعر زیبا به نشر رسیده بود که بریدۀ از آن از همان روزگار تا همین دم در نزدم محفوظ 

ده راه خوب صدق میکند؛ همان بریده را بدون اندک است و هنوز هم به حال این جمع گم کر

 مادک ۀبل رد زورما ام هک دنیامرفتقدیم میکنم تا خود قضاوت  زیزعتصرفی خدمت هموطنان 

 :میراد رارق هاگترپ

 (1)پـدری بـا پسرش گفت بـه خشم        کـه تـو آدم نشوی جان پـدر]

 دل فرزند از این حرف شکست       بیخبـر روز دگـر کـرد  سفـر

 ی گشت بکامش چو شکرسـالها رفت و پـس از تلخی ها       زندگ

 عاقـبت  شـوکت واالیـی یـافت       صدراعظم شد و چند چیز دگر

 درــپ ضارـرمـود  باحـامـــر فـ        گشت مغرور بآن عز و جالل

 سرــو  بشناخت پاز راه  دراز       بصدارت شد   پـدرش آمــد  و

 رپسر از غایت خودخواهی و کبر     بــر سـراپـای  وی  افگند نظ

 پدر کی میـروی  از  یادِ : ای پـیر، شناختی تـو مـرا؟     گفت:گفت

 گفته  بـودی که من  آدم  نشوم       حالـیا حشـمت و جـاهــم  بنگر

 :ر خـنـدیـد و  سـرش  داد  تکان        گفت این حرف و بیرون رفت ز درـیــپ

 من نگفتم که صدراعظم نشوی                       

 !جـان پـدر آدم نشـوی گفتم                    

از جناب آقای محمد وزیر کرخی هروی، شاعر گرانمایه معذرت میخواهیم که با تغییر دادِن ( 1)

 "درد دل افغان"به نقل از مجلۀ  ["شاهین."سه مصراع از منظومۀ شان، این شعر عالی را ناقص ساخته ام

به نشر رسیده بود، با تأسف که در این بریده " دل افغان درد"اینکه  شعر باال در کدام شمارۀ مجلۀ 

ناگفته نباید گذاشت که این شعر درست زمانی به نشر رسیده بود که گلبدین . یادداشت نشده است



راکتیار بعد از تخریب کابل، وارد کابل گردیده و در حکومت ربانی، به عنوان صدراعظم تقرر 

 .یافته بود

دور نمی نماید، و همین به به اصطالح وطنی ما یک چپه گرمگ شود، که از امکان و اما اگر 

حیوان صفتاِن آدم رو، سرنوشت افغانستان و مردم دربند کشیده شدۀ آنرا رقم بزنند، با یقین کامل و 

بدون کوچکترین شک و شبه، افغانستان را یک قرن عقب خواهند برد و کشوری را به خاک و 

چکترین نوری در دیدرس د و به غیر از سیاهی و تباهی و به قهقرا رفتن، کوخون خواهند کشانی

سرنوشت کشور و فرزندانت به امروز گذار مباش و هوشیار و  ، پس ای هموطن بیدارنخواهد بود

 !، چون فردا خیلی دیر خواهد بودمعامله گرفته شود

 :به گفتۀ حافظ 

وظیفۀ تو دعا گفتن است و بس حافظ   

 در قید آن مباش که نشنید یا شنید
 

در اوضاع و احوال کنونی، وظیفۀ هر قلم به دستی است که در تنویر اذهان  از نظر این کمترین

حد مقدور راه و  د و اوضاع کنونی را تول و ترازو کرده و درر حد توان کوشا باشهموطنان ما د

د، فارغ از هر نوع حب و بغض و جهت گیری های متعفن قومی و قبیلوی و شخص سازچاه را م

 .مذهبی و زبانی

د سیاه ، در شرایط کنونی مردم را دنبال نخو"سواره ها را بگیریم، پیاده ها در جای خود اند"بیائید  

 .فرستادن، خیانت بزرگ در حق وطن و وطندار است

 :هم پیشکش هموطنان با صفای ما" فروغی بسطامی"این شعر زیبا، رسا و گویا از 

 یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند
 

                                                                              پندار دریدند ای  ردهـردان خدا پـم

    دا یار ندیدندخر ـیـجا غ  همه ییعن

 همان دست گرفتندبه د،نر دست که داده

  ه شنیدندـتکـمان نـه فتند،گه که تر نکــه

 رشتندــات سـافـر مکــهـایفه را بـیک ط

 دـدنـزیـگ ات ـالقـر مــهـیک سلسله را ب                                          

 رابندـیر خرابات خـبه در پ یجمع                                    

 ریدندـبه بر شیخ مناجات م یقوم                                     



 ه به عشرت دِر کاشانه گشادندـرقـیک ف                                           

 ِر انگشت گزیدندیک زمره به حسرت س                                           

 د به مقصدـیدنـده رسـیـکوشـع نـمـیک ج                                     

 یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند                                

 یذر آدم خاکـفریاد که در رهگ                                

 دندـدام تنی ید و بسندفشان  نهبس دا                                     

 زیـرخـران سحـیـپ  باطن  طلب از همت                                 

 عالم طلبیدندرا ز دو یزیرا که یک                                 

 یروهـــان گـزن دست به دامـار مـهـزن                                      

 کز حق ببریدند و به باطل گرویدند                                      

 بازار حقیقت لق درآیند به ون خـچ                                      

 ریدندـکه خ یروشند متاعـفـرسم نت                                      

 «یفروغ»ر ـیس  سبک ربازِ ـظـرغان نم                                             

 الک پریدندـر افـاک بـخ ۀاز دامگ                                       

 

 

 


