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  الشعرای افغانها در غربتملک 

 

 کی؟ شکوه از
 

اختتام  معاش دایمی بعد از مبنی برشان  به منفعت شخصی، کابل درصله وکالی ولسی جرگه یعنی فی، این مطلب
 های زیاد در العمل عکس، دوب حقیقت برای همه تعجب آور در و ، هنگامه سازصدا و سر خیلی پر که، وکالت ۀدور
   .دگردی روه ب رواکثریت قاطع مردم  انزجار نفرت و خود داشت که با برابر

وضوع را من اینک عی .نشد سپرده دست نشره بهمان فرصت  ، درنسبت عاللت مزاج، اما  مطلبی نوشتم من نیز
 .می نمایم تقدیم عالقمندان

 
ده دی یهای زیادشیرین  ، تلخ وفراز، نشیب باشم و وطن می در عینی هفتاد سال اخیر شاهد ریخ زنده وأمن که خود ت

تعداد  معذرت از )با ابرازجان ملت بزن  ر، دده جوااستفقاچاقبر، ، نفسانی، خود پرست، ییدیده درابا این وکالیی  ،ام
 ، چون وکالیمرتبط با باند های مختلف مافیایی، (و صدیق به ملت نفس ، حاکم بروکالی وطن پرست معدودی از

  ام.ندیده ولسی جرگه  فعلی در
ان ست که به ایشا اعتماد مردم شریفی استفاده جویی از شرم آور ۀشخصی شان که نمون عندی و ، کامالا فیصله اخیر

ا ساخته ، مهیملت افغان استفاده های سوء بکنندنام شریف  که می توانند از ایکرسی  نشستن بر ۀزمین ی داده اند وأر
 اند. 

فعت من که جز گرفته اند هرزه قرار خیلی بازاری و وکالی برابر ر، اینک دازنده بوده اندریف ما که همیشه بمردم ش
لت م ملت از ۀخان است که در ، تصمیم اخیرترین عمل شان شرم آور .ندارند سر درخیالی  خانوادگی دیگر و شخصی
 تصویب کرده اند. دل به نفع خود  پاک مظلوم وخون همان ملت  خود را ازدایمی حیات  ۀبیم کرده وفراموش 

و منافع شخصی شان وت اندوزی ان به خواب رفته و صرف در فکر ثرکه وجدان شرا  یوکالیمن این عمل قبیح 
       تقبیح می کنم :جداا و شدیداا با پارچه شعری ، قلم بدستان مانند دیگرهستند، 

 
 انیستــــسامـب اــدرد ن وه ازـشکـ  پریشانیست یارب ! این شکوه از

 انیستای شیطـچهره ه شکـوه از  اه طلبــان جــردممـ از وه ــشکـ
 انیستـبـانـهـدرت جـــرا قـــه تــک  ان رسـا ضعیفـاد مــریـه فـتـو، ب

 ا که سلطانیستـی ری وــیوز رگـ  ام که هستـقـم رـهه ـا بردم مــم
 مانیستـست پیس   زمی وست عـس    انـــــش ۀاراد ی نیست درتگــخـپ
 انیستـــوفـط و ی ـگـتـفـــگـاه آش  وزونــــا مـت نـاه آرامشی ســـگ
 ا زمستانیستـــد هــونـــیـم پــرس  ه کسـده بــی دوستی نمانــرمــگ

 اصول افغانیست و م ــه رسـه بـن  اـه هـطـراب ورد ها وـرنگ برخ
 جانیست ه وـتـرفف گــک در غـیـت  دازیــنـیـب رــظــکسی را ن رــه
 ه انسانیستـن المی وــسه اـن نـای  ی گناهان راــون بــد خی مکـــم
 انیست(ـن رادرــب و ارــ، یهــ)هـم  ده ام کس را(ــدیـی نــجان ارـــ)ی
 خوانیست خودچه  چه خود آرائی و  )؟( ملت ۀـانـن بـه خــری کـظـن

 وانیستـــهـ، شان مستـانـرمـهـق  جیب خویشتن است رفک همه در
 آنیست و ل ــاجـع ورـپـی چـ در  ومـــلـظـت مـال ملـح ل ازــافـغ

 جانیست سه م جان یک دوـ، غمـغ  روا نیستـاه پــبـد تــملت ار ش
 انیستـــریشــپ ق درـلـخ ه ازوک  نــیارب این جمع را پریشان ک

 
 فرانکفورت، م4612جوالی11 اسیر(نسیم ) م.
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