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  هرچی درخشيدطالنيست 
 

  
  :تارنمای کاتب هزاره منتشرشده درافغانی  عرب وتروريستان  حيدری ازاکتراسداهللا ده اقتفای دفاعيب

                            
    بنگـر قـربا نی افـغـا ن وعــربهـا هـمـه        سـعـد يا خيـزتـو شـورو شرد نيا بـنگـر 

    وضع امروز ببين حا لت فــردا بـنگــر    چه شـدازدست پلـيدان جهـان حال بشـر
   بنگـرسـگ رسوا جای وی را بگـرفـته    خرس قطبی چه جفاهاکه نکرددرُملـکـم

   ظلم اين ديو جهانخوار به هـر جا بنگـر    د يو جهـان امـروز شيطان بزرگ گشته
    اده ز معنا بنگـراين چرند های وی ا فتـ    بـزنـــد الِف حـقـــوقِ بـشــــرو آزا دی 

  ا بنگـرريتاخت وتازش توبه لبنان وبکو    اشغا لملک افـغـان وعراق را بنمـوده 
   خون مسلمـا ن شده، يغـمـا بنگـرتشنهء    ؟کرد ويران وطن ما به نيرنگ وفريـب

 "نمک راخوردی ونمکدان راشکستی شايدمنظورش عراق ولبنان باسد "؟)ع(ه محبان علیسخت گيردزعداوت ب
                                گـشته رسوای جهـا ن قدرت موال بنگر
ک وازبک وهزاره سرخ مظلومهايکه دست هرکدام شان بخون هزاران تاج"   بهـرآزارواذ يـت به هـــزاران مظـلــوم

  "است وهنوزهم تشنه خون های بيشترمردم افغانستان
   ساخت زندان مخوف تو به کـوبا بنگـر
 شکوه داردزتروريست وتروريزم جهان
     "  استمنظورش مجاهدين خلق" خود ش حامی تروريزم درِاخـفـا بنگـر

  زآ تـش را کـت وطيـاره وبـم هـای ثقـيل
     "منظورش وزيرستان است "       سـرخ ازخـون شهـيدان همه صحرا بنگـر

 " سندتحريک أميزبدست طلبه کرام   "ـومــی بــَم وی د ر جـا پاناستفاده زا تـ 
   قـتـل عام زن ومـرد، کود ک و ُبرنا بنگـر

  "اسارت روانی تاحدجنون أميزش" عارف شيـرازعـزيز)؟(خواهـم آ بـاد وطنـت  
  ن تـونـا بـود زد نـيــا بـنـگــردشـمــن د يـ

  
                                                                                                              :          مقدمه 
جهالت سياسی درتاريخ اسالم نشان "  زيرک اندأله دست منافقينزاهدان احمق همواره : حضرت علی ميگويد       

ميدهدکه روحانيون ومشايخ چقدروسيله تخديرعوام وخيانت باسالم قرارگرفته اندنه تنهاحکام بلکه انگريزهم ازين 
                                                                                                                                يرواستفاده های وافری کرده است ن
   

چنين شعری ی خيلی هاگرچه نيت نيک دارندولی مرتکب کارهای زشتی ميشوندکه ناشی ازجهالت است وقتی حيدر
خودبحيث يک داويقينابزعم  مينويسمرداران طالبو"مااناگوانت يعنی زندانيان شمظلوم"ی رابدفاع ازطالب والقاعده 

ازاسالم واستقالل کشورش دفاع ميکندوهيچ نيت ديگری نداردولی مذهبی ايران ديکتاتوری  خمينی ومدافع پيروخط
حساسيت ولی خداوندظالم رابوسيله ظالم گاهی ازميان برميدارداوميداندکه باوجوديکه ريست ديگجای مشکل در

 تهران است که درعقب طالبان ناشی ازسياست مالتاريزمشاعرمادربرابرنيروهای بين المللی برهبری امريکا
روسيه واعراب راترجمانی اکه افرادی ماننداونظريات ايران ، پاکستان ، همچوپاکستان قرارداردچر

شعرموصوف تراوش فکريک بسيجی ايران است تا ازيک تبعه بنابرين دکدام درک وانديشه ملی ندارندميکنندوازخو
                                                                                           . شانی کرده استاودرحقيقت برای طالبان والقاعده درفافغانستان 

 بايدگفت که وقتی طالب وتروريست ازمردم بحيث ندکه پس گناه افرادملکی چيست ؟نکشايدادعادرتوجيه نيات خود 
مادرحاليکه مرگ زنان وکودکان ؟  بايدگل پاشيدادی درخدمت اوقرارميگيرندبرويشانتفاده ميکندوافررانسانی اسهسپ

بگذريم  تابادنباشدبرگ نمی جنبد:  ميگويندوافرادبيگاه رامحکوم ميکنيم ولی واقعيت درخيلی مواردطورديگری است 
   دارند                      های سياسی واقتصادیگيزهزوگمراه کننده است که انچقدرگزارشهامبالغه أميزوتحريک انگيازاينکه 
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مردانی سالح معيارشخصيت و بخاطريکهچندين ميل سالح دارد؟، هرفردی درقبائل هردوطرف مرزأياميدانيدکه  
 خانه ای رادرميان پشتونها ميتوان بدون قرأن يافت ولی بنابرين قاعده تاريخی واصل پشتونوالی شان است  وشرافت
به عبارت ديگرچنانچه حبيبی سروده است سالح روح قبيله است أياشمادرتاريخ  ،خصوصادرجنوب الح هرگزبدون س

                                 ؟    مرحله وزمانی رابخاطرداريدکه قبائل سالح نداشته باشند؟حتی کوچيی رايافته ميتوانيد که سالح نداشته باشد
  

چراهرروزدرجنوب جنايت است ولی  -مدافع وهمکارطالبان اندهنوزهم ل بگفته وندرل أياميدانيدکه اکثرمردم قبائ
 نمی دهدوکسی هپناباو کسی کندبخاطريکه باجنايتکاردرديگرمناطق کسی همکاری نمي؟ درشمال ومناطق مرکزی نی 

                                                                                                                                                       ازاودفاع نمی کند
  

ماندان امنيه گفتندکه ياجلودزدی  بوالی وقوانه هازده ميشدباالخره بزرگان درواليت ماهرشب دکانهاوخ
 اين برخوردقاطع ---دتان  خو: گفتندد؟ قومکيهادزدی ميکننپرسيدندکه به عقيده شماريدياواليت راترک کنيدأنهاابگير

پوليس رادرحاليکه مصروف دزدی يک دکان بودندحکومت گرفت وغائله افرادمردم بادولت باعث شدکه گروهی از
طالب وتروريست ازأسمان نازل نمی شودبلکه اعضاء خانواده دزدی ختم شدعين قاعده درجنوب صدق ميکند

                                                                ميشوندوروزتاجروترجمانست وتروريمامورين ملکی ونظامی دولت اندکه شب طالب 
    
شوروی   اشغال ناميده وباتجاوز"شهنشاه جماران" خودماننداميرالمومينينمللی راحيدری که وجودنيروهای بين ال 

شت ميتواندبگويدکه چی راه ديگری برای نجات مردم خصوصازنده ماندن مليتهای ديگرسراغ دا، مقايسه کرده 
علی ابن ابوطالب  ظالم برادرخودتان حتی اگراين کافربيگانه باشدوچراکه باکافرميتوان زيست ولی باظالم نه؟ ردودا

 چی اين - )باظلم نی دولت باکفرباقی ميماندولی(لملک يبقی علی الکفرواليبقی علی الظلم  ا: د نيزميگويخليفه چهارم
                                             عدالتیيم حزب دمکرتيک خلق ظلم وديکتاتوری باشديامانندحکومت کرزی تبعيض وبیاستبدادمانندرژ

  
ن کشور را در يروهای ناتو اياگر ن :ميک دوراهی قرار داري ما بر سر "وزيراطالعات وفرهنگ سابق ميگويد

 یامدهای آن را هر افغانيپکه د شدگر به جنگ های داخلی کشانده خواهي ترک کنند، افغانستان بار دت کنونیيوضع
                      . زی، مهاجرت و بدبختیيخونرباز و ومی  باز خانه جنگی، باز جنگ های ق:تواند تصور کنديم

ستند، ولی نگرانی يکشورشان راضی نرروهای خارجی دينحضور با آنکه افغانها ازنيزکارشناسان زبه گفته برخی ا
 بنابرين واقعيت ، "روها کرده استين نينان را وادار به تحمل حضور ااز بازگشت دوباره به جنگ های داخلی آ

أشوبزده وفتنه درسرزمين  ازين روحضورنيروهای غربی ريم اخف الضررين راترجيح دهيمروزماناگزيام
                                                                                                                         ست"شرالبدمنها"خيزما

  
نيروهای خارجی بروندنبايدفراموش کنندکه زيرنام يدطالبان والقاعده فريادميکشندکه باکسانيکه غيرمسئوالنه درتبانی با

 داتوچنين خواهدشدولی برای اب، افغانستان را اشغال کرده بودندوبازهم بعدازخروج زودهنگام ن طالبان نيزخارجی ها
 خطر دران ازطرف القاعده هنوزهمازمردم افغانستان ابرازعقيده کردواين خودميرساندکه افغانستبوکالت ظواهری ، 

                                                                                         حاالشمابگوئيدکه کدام اشغالگرخطرناکتراست؟اشغال است
  

زشودوبين بامارا اجازه نخواهيم دادتادرافغانستان پيرووا: چی فرق است بين نظرايمان الظواهری که ميگويد
: ازديادنيروهای خارجی سودی نخواهدبخشيديااحمدی نژادکه ميگويد: نظرخامنه ای که سفيرش درکابل ميگويد

فغانستان باشدازرهبران ايران افغانهادربرابرخارجی هاخواهندجنگيداگرنظرالظواهری مداخله درامورداخلی ا
راميرساندشماچی تصورميکنيدکه تهران درعقب  واگرحمايت ازطالبان باشدازخمينيست هانيزهمين معنا؟ستمگرني

                                                                                                        طالبان نيست ؟
  

غربی خواهدبودکه اين )  ومجرمين سراسرجهانهااعراب وپاکستاني(فرق بين خارجی های امروزباخارجيهای فردا
بطورسيستماتيک رچندگاهی باثراشتباه چندتن راميکشندولی طلبه کرام باهمسنگران عرب وپاکستانی خويش هاه

گروهی رابه جرم ، ومذهب وسازمانيافته مردم افغانستان راقتل عام خواهندکردگروهی رابه جرم  نژادوزبان 
 وديگرهيچ ئدسياسی وبکروندشانرانيزبه جرم عقاوگروه ديگری همکاری بانيروهای غربی وحمايت ازدولت کرزی 

                                                                                                           نيروی جلوشان رانيزگرفته نخواهدتوانست
  
وسط ن بارديگرتسازی گرفته تادمکرسی داردولی اشغال افغانستازاگرحضورغربی بدهم است ولی منافع زيادی ازبا 

رکودفراگيروتبديل افغانستان به کانون تروريزم  ، جنوسايدوقتل عام توده ها، اهاپاکستان واعراب جزتخريب زيربن
چی کسی خبرنداردکه ؟ دداشت واردوگاه ترنينگ وتربيه جنايتکاران ملی وبين المللی ديگرچی دستأوردی خواه
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مسلخ سفارت شوروی ،  وپاکستان هزاران خانواده نه تنهادرمستقيم افغانستان توسط اعرابغيردرزمان اشغال 
وديگرکمپ های طالبان بلکه درشمال ومناطق مرکزی ازسردی وگرسنگی وترس ومرض جان دادندولی وسرشاهی 

شکم های گرسنه : پيامبراکرم ميگويد، کادالفقرأن يکون کفراوسيدقطب ميگويدميرسدامروزدست کم کسی به فريادشان 
يعنی برای يک گرسنه ومريض هيچ چيزی جزوضع ابترخودش مفهومی نداردنه استقالل "يه رانمی شناسندمفاهيم عال

                                     ؟وأزادی ونه انسانيت واسالم مگرهزاران دوشيزه مابخاطريک لقمه نان تن فروشی نکردند
  

 دارونيازدارندشماخودرادرموقعيت مردم گرسنه ومريضمردم قبل ازاستقالل ونفاذشريعت به نان وسرپناه وامنيت و
بدوزخ تبديل ران زيرنام طالبان بارديگرافغانستان بازگشت اعراب وپاکستاوسپس قضاوت کنيد ومحتاج قرارداده

اردو، ه نبايدباعتراض عليه حضورناتومفهومی جزطرفداری ازاشغال افغانستان توسط اعراب وپاکستان نداردميکند
وتمام عمليات تروريست به کمک همين ثرشان طالب اندپوليس ، مليشه های قومی وامنيت ملی دلبست که اک

نيروهادرسراسرافغانستان صورت ميگيردقطع نظرازاينکه چنين کاری رادربدل پول ميکننديابنابرروابط نژادی 
                                    ستان دربرابراشغالگران پيروزشده باشندعالوه برين تاريخ نشان نداده است که  نيروهای امنيتی افغانوفکری 

درتلويزيون نورهم يک شعرديگرمرحوم خليلی نيز، خورشيدحقيقت برنامه گرداننده کسی بنام مولوی ارشادقبل چندی 
ناح نظامی جطالبان يعنی (خويش مزعوم خواندوچنان بدفاع ازمجاهدين است  سرودهاوزشوروی اره تجراکه درب

( دخندي داشت براونفرين فرستادوبه درک وفهم قاصرش   عقل وخردیهرکسیپرداخت که )  وخوارج وافغانی القاعده
                                                                                                                                        )ضعهاايحرفون الکلم عن مو

  
اين أخوندکه ازاسالم خوب ميگويدنشان دادکه چقدرازسياست ودرک تاريخ وجغرافيه کشورش عاجزاست ؟ وچگونه 

وقتی خارجی های بزعم اوهم اشغالگروطن ندساده لوحانه راجع باوضاع ملی وبين المللی ميأنديشدتاحديکه تصورميک
                                        دوديده بينا: ماراترک گويندافغانستان گل وگلزارميشودوشريعت خدانافذ، ميگويندکورازخداچی ميخواهد

  
دهدولی اوزگران غربی برکشورش فتوانمی اوهم درحقيقت ازاالزهرشکوه داشت  که چراعليه تجبنابرين توهم 

اگراين تجاوزگران رامردم افغانستان بارديگربه فتوای استخبارات کشورهای اسالمی زيرنام نگفت که موالنا
زسرنوشت مردم اخراج سازندبا---ديوبندوء ، جماعت اسالمی ،  العلما، االزهر، نجف ، قم ، جماعةء داراالفتا

                     هدشد؟وکشورماچی خوا
  

 مليشه استخدام کرده اندأخربه من رابحيثماعوام هميشه زيرنام جهاد حاکميت پشتونهاجاه سالهدرتاريخ دوصدوپن
نفع وازين جهادهاکی ؟ همه جهادوجهادبازی چی سودی برای مليتهای اسيرومحکوم افغانستان داشته است اينگوئيدکه ب

جهادشان قرارداده وزمانيکه قدرت هروقتی منافع قبيله درخطرافتاده است مارادرخطوط مقدم باصطالح برده اند؟
وباالخره برای يک انسان ياقوم محکوم چی فرق ميکندکه راغصب کردندبازجهادشان راعليه خودمان شروع نمودند

                                                                                                                         ا اسيرکندياکدام بيگانه ديگر؟اوربرادرش 
  

تجاوزبه حقوق ديگران بخشيدظلم ، تبعيض ، خيانت ، دخواهياورا تجاوزکرده باشداگربرادرزاده شمابردخترتان
اگراين قاعده راقبول کنيدمامليتهای اسيروستمديده چندين قرن  باشديک معناداردوهرنيرویوتحقيروتوهين مردم از

ولی تمام عيارقبيله حاکم که درخدمت انگليس بود وزيراشغال ، استقالل وحقوق خودمحروم بوديماست که ازأزادی 
                                                           ؟بازشد غربی " اشغال "ط بروی همينچی شدکه چشم شماوگرداننده خورشيدحقيقت فق

 أيادرتاريخ يک لک همواره ديگران راغارت ودرجنوب مصرف کرده اندتاکنون درحاليکه ازعهداحمدشاه ملتانی 
امروزاين تيم کرزی نيست که درواليات ماوتوپروژه حکومت کرده بودافغانی راصرف زيرساخت باميان 

                          م ودنيارادرجريان مظلوميت ومحروميت خويش قراردهيم تافريادبکشيتوحق دادهماوميفرستدبلکه شرايطی است که به 
  

 شده سياهیبرگشت راشروع کرده وخواهان امارت اسالمی مرثيه خوانی ، عوض استفاده ازين شرايط ولی شما
درجهادمقاومتگران ملی به ترگفته شود ان قيام وجهادکننديابه که عليه بزعم جناب اشغالگردوازخداومردم ميخواهيداي

، مشارکت ورزندبدون اينکه ازخودسوال کنيدکه بعدازين جهادشماوطالبان وقبيله ساالران شئونيستهای قبيله تعبير
                                                                                                            مردم وکشورماچی سرنوشتی خواهنديافت

  
ماوشما اکثريت بوديم ولی درتقسيم غنائم اقليت نبايدبارديگراجازه دادکه ازعواطف وخوشباوری  ، همواره درجهاد

جهادماتحصيل وبهبودوضع زندگی اجتماعی واقتصادی مردم ين ه شودبهترمردم بيسوادوخوشباورماسوء استفاد
 که برماجهادعليه تبعيض وشئونيزمیبلکه جهاداکمشکالت اجتماعی کشوراست جهادعليه فقر، جهل ، مرض ، نفاق و

                                                                              اکرامت انسانی وقوانين بين المللیهم بادين ماتضادوتصادم داردوهم ب
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پذيرش اوبامای سياه تکيه ميزند زاده براريکه قدرت بزرگترين کشور افريقائی االصل مسلماننخستينامروزاوباما

رکاخ مخصوص  چه ديانه أنهاستاپوست بيانگرنفرت مردم امريکا ازتبعيض نژادی ورشدفرهنگ انسانگر
 بوده ومانندحيوانات خريدوفروش "نژادبرتر"اجدادش بحيث برده درخدمت اردشدکه سفيدپوستان سياه پوستی و

که ورودسياه وسگ ممنوع است ندودرپارکهاومحالت عامه ميخوانديدسياه وسفيدنميتوانستندباهم بنشين١٩٦٤تاميشدندو
ی ، واخانی ، انن، قزلباش ، شغ، نورستانی ولی تاجک ، هزاره ، ازبک ، بلوچ چقدرتغيرکرده است جهان امروز

بحيث چنانچه وکيل علم کوچی تصريح کردگجر، جوگی ، هندوباالخره هيچ يک ازساکنين ديگرافغانستان راپشتون 
  .  سال بعدازفرمان لغوبردگی بقدرت ميرسدولی ماوتوهنوزهم برده هستيم ٤٥اوبامافقط  شهروندقبول ندارد

من درک نموده نميتوانم که نژادپرستان کشورمن ازکدام اسالم وانسانيت سخن ميگويندامروزدرک وشرافت   
وهيچ احساس شرم کفارچنين رشدکرده است درحاليکه مدعيان اسالم هنوزهم درخط ابليس وابوجهل حرکت ميکنند؟ 

واوبامادربرابرفاشيزم ، شئونيزم ، تروريزم وهيرويزم که همه منشاء واحدی ولی بايدمانندمانديالوگناهی هم ندارند
دارندومافيای قدرت رادرافغانستان تشکيل ميدهندمبارزه کردتاروزی فرارسدکه غيرپشتون نيزبتواندواردارگ 

ست که ويکی ازين شيوه های مبارزه شعروسردوده های حماسی عليه تبعيض وبدفاع ازبرابرابری وانسانيت اشود
                            روح عوام راتسخيرکند

تماعی وحقوق شهروندی خودجهادکنيم تازمانيکه ماقرنهاعليه خارجی جهادکرديم اکنون بايدبخاطرتثبيت موقعيت اج
مگرکسی تابالغ نگرديده باشدنمازش برده  أزادنشودجهادش عليه ديگران جزيک انتحارداوطلبانه هيچ سودی باوندارد

   اب دارد؟ثو
هادمانندروزه ونمازيک وجيبه دينی است وهيچ مسلمانی منکرش نيست ولی جهادفقط جنگ مسلح وخونريزی اصل ج 

نيست وامروزغيرازين جنگ راه های ديگری نيزجزدرمواردخاص برای حل مشکالت سياسی ودينی يافت شده است 
غرب ، راعوض پاکستان پس چماچی غرب رابکشيم يانه تازمانيکه فقيرومحتاج هستيم اسيروغالم خواهيم بود

 يا اعراب امروزمالک فلسطين بودند برسد اگرباجهادمسلحانه وخونين مردمی ميتوانست باهداف خود؟درکشورمانباشد
                                                          . ميتوانست کويت را صداميا ندخمينی ميتوانست عراق راتصرف ک

شيدبلکه رقابت غرب بودومافقط بحيث مليشه استخدام شديم گرچی بزيرکشيدن رژيم نبودکه شوروی راک  اين جهادما
ولی من ازجهادخودپشيمانم زيرابعدازسی سال جهادومبارزه عليه مزدورکرملين يک افتخارتاريخی وبزرگ است 

ن داخل افغانستاکمونيزم وپاکستان امروزدرغرب دريک شرکت جمع أوری زباله کارميکنم ولی ازمجاهدين 
أنهم ما انگريزرابزورکشيديم ولی تازمان داودخان برين کشورحکمراندجهادگران مپرسيدهای بيوه واوالدشهداء و

  .بامصرف خيلی اندک ودردسرکم
 ياخارجی خودش مستقيمادرکشورباشدناگزيراست برخی کارهای عمرانی وانسانی هم بنابرين وقتی يک ابرقدرت

نصب نمايدوازپشت پرده دستوردهدجزديکتاتوری عبدالرحمانی وطالبانی درکشورحاکم راکندولی زمانيکه نوکرش 
نشانده  دست رژيم يک يعنی از"ديکتاتورقابل قبول"نخواهدشدحضوربالفعل غرب خيلی مفيدتراست تاميخکوب يک 

                                                                                                                       . عبدالرحمانی وطالبانی
  

گروه ديگری نيزپافشاری ميکنندکه زمان خروج ناتوبايدتعين شوداين نظريه سخت روحيه دشمن راتقويه 
بخاطريکه  خارجی هانميتوانندبرطالبان پيروزشوند:  ازرهبران تروريستهاسال گذشته گفت ميکندزيراحميدگل يکی

أنهابرای بازگشت باوطان خويش دقيقه شماری ميکنندحاالنکه طالبان درخانه خودشان زندگی ميکنندوبرای اين 
رابردشمن ازجانبی وقتی زمان خروج ناتومعين باشدخارجی هاصادقانه درب" مبارزه انگيزه قوی دارند

دکه برعکس رشودتاپوليس وامنيت ملی رامجهزکنجامعه جهانی ناگزيپس بايدعوض چنين جدولی نخواهندجنگيد
وقتی دشمن محوشدخارجی چنانچه ازعراق خارج اردونقش کليدی درمبارزه باتروريزم دارند

ندولی ماتالش داريم شدازکشورمانيزميرودامروزکردهاتالش ميورزندکه نيروهای خارجی درمناطق حساس أنهابرو
                                                      .واهدبودکه ازکشورخارج شوندچنين تالشی مانندخلع سالح ماجبران ناپذيرخ

  
بنام دمکرسی هم برخی  مغرضين ديگردمکرسی  نوپای افغانستان رامانندطالبان والقاعده هدف گرفته وميگويندهتلر

 پرسيدبايدولی ---دويکشکشدبوش بنام دمکرسی عراق رابأتش ل بنام دمکرسی مردم فلسطين راميبقدرت رسيدواسرائي
ناکازاکی ميتوان سائنس  و هيروشيميا بخاطر مگرويت هيچ جنايتی درتاريخ رخ نداده است ؟أيابنام اسالم وعيس: که 

 هيچ ربطی باصل وماهيت دين  ازهردين وقانونی ميتوان بدترين استفاده راکردواين استفاده جوئیراتحريم کرد؟
قرنهابنام دين درافغانستان حکومت ، خيانت بلکه بوضع قوانين ، نوع رهبری وسطح درک ملی داردودمکرسی ندارد
بخاطرتحکيم قدرت قبيله کوشيده وباشکال وشيوه ندامروزهم قبيله ساالران زيرنام مبارزه باتروريزم وجنايت کرده ا
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تداوم جنگ عامل سطح درک پائين مردم ، بکروتازگی دمکرسی ووانع خلق کردندهای گوناگون دربرابردمکرسی م
                                                                                                  ديگرعقيم شدن دمکرسی درکشورماست

که تيم قدرت  کل دردمکرسی نه بلکه درخودماست مگرطالبان اسالم راتمثيل ميکنندمشعوض أئينه خودرابايدشکست 
تصورکنيدکه اگردرغرب عوض دمکرسی رژيم های خودکامه وخاندانی هنوزهم ممثل دمکرسی باشد؟ 

دربدترين ! بلی ی رابکاربريدعوارض جانبی هم داردشماهردوا ؟قرارداشت ندجهان درچی وضعيتی برقراربود
                                              . دباشهم بنام خليفه ديکتاتوراين ديکتاتوری بنام دين ودمکرسی ازديکتاتوری بهتراست حتی شرايط ، 

وض عواطف خداعدرخورنقدوتبصره است ولی قضاوت رابه مردم ميگذاريم موالناگرچی هرسطرشعرشماوصحبت   
                                                                                                                      بافزايدودانش ماوشمابرعقل 

                                           
  زشاعريکه کرده خودرارسوابنگر    بنگر شعرچنين بی معناوسعديابرخيز

  دبيچاره ی خدابنگرچی گوينداندکه    بسته کمربدفاع ازقاتالن هزاره وتاجک
  عاشورابنگرزچنان تجليل  توانستیکی      غرب بروطنی زنيرویزادأگرنبود
   شکرخدابنگرغافل ، ياطالبان بازتاکند    عبدالرحمان ديگریونازل کن اخدايابر

  پرازرياء بنگری هداچراچنين کرده ز    حقارت روحدبابرده زخداچی خواه
  بوهللا بنگروقت خويش ، کنم ضياع     بيگانه پرستکه برنقدچنين حيف 

  
  ١٣٨٧  اسفند٢٦                    

  
  پايان

  

 


