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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

۱۰/۰۶/۲۰۱۹          مسعود فارانی

      اب وطندوستشعر اهداء شده به جن 

 !کس پیدا نشد وای

 دعوا کند  شود  دؤدا  خویش   جالوتی   فسبان  کند یادر  را  نهسی  اــت   شدــن   پیدا   کس وای
 کند ماوا ودا عشق خـــب  دلفگند ازجان ورخت ا  زندگی ین  ــزم ر دـــنا   یــگه آزاد ردق ـــعشاز 
 رسوا کند   کند شأ ـاف   کهکشان و   آسمان   تا  بنده گان   کوتــــوس  درد   برمال   لمظا  بیداد
 کندا ــه  پستیز  دوری  ودـــش ا ـهمناعت   یار  د  ر  د  بر   خواهش  وشـآغ رکندـــطمع را ب  چشم

 قر استغنا کندــــف از  ،روح بزرگ  گاندي ون ـچ  و سیم وزر جالل و جاه   ه ایبرسین  رد بادست 
 یدا گندـــب خودش پـ  ح خلق   جمعاز"نمئمط"او  را "اماره" و "لوامه" و دل  از جان نشنود  گر
 کند او  پر  شود   غالبدیگران  "منه "ب آنگه   خویش های"من"باجوهر کس شناسد خویشرارگ 

 این جهان هرزه گیدروخیال بیش نیست خواب     
 پیدا کند   کسی  را "کس"نفسها  گان ه برد  از    

 
چون ایشان را  .پذیرفته شوداز جانب ایشان است امید  ،اهداء میکنمصاحب  جناب وطندوستدم خدمت دوست ارجمنرا  فوق ای چکیده 

 .مدارافتخار  شانایملی بودن به نیک می شناسم و 
انه روزمهای تالشچه  (درآن نهفته است استعمارمنافع البته )جنگ در افغانستان استعمار زمانه برای دوام دانند که  می دقیقجناب ایشان 
 در  کهطرابخ.  نمود مباطل اعالناگهان تاده بود آگاه براه اف و وارامید با اشتراک وسیع وطنداران که را انتخاباتنتیجه حتی  ، را که نکرد
ساخت تحت نام فریبنده جهادی  ساالران جنگند که از جرگه ه بودکسی را انتخاب نمودوطنداران اکثریت ر برای اولین با اخیرچهل سال 
دولت  منظاونظم  تا گنجانید بزور را دو سلطانگنجد ی که دو سلطان نمدریک اقلیم توطئه بیشرمانه استعمار با دیده درایی  .نبوداستعمار
 .باشدنگاه داشته و بیکارگی خنثی در حالت را  مرکزی

 استعمار نفس داددوباره را  افتاده نفس  ازطالبان  باز گذاشت.برای تخریب اش  تمام مزدورانبوسیله ای را  وطن دروازه ها از جانب دیگر
استعمار خواست این همان آب خت کردن بود که  زد.  جهادی وداعشیو طالب های نام  تحتما  مردم گستردهوقتل عام نفجارات ادست به 

 .وسرزمین را غارت نماید ا صید کندرماهی مراد اش 
که بتواند بخاطری را بسازد  با ثباتمرکزی شود باید دولت به هرقیمتی که پایان دوره اش فرصت یافت تا در فعلی  گرامی ررئیس جمهو

از را  غیرمسلمانجهادی ستعماری اافگن نفاق ساالران جنگ ودست  ه باشدرساندتبعیض تفریق وبدون کشور دور را تا اقصی قانونیت 
 .باشد نمودهدامن نظام کوتاه 

وبدتر از استعمار دست به دلیل  با افتخار سهیم شدندنیز درین تبلیغات  استعماردست پرورده ای دیوبندی از همین خاطر اخوانی های 
برای ی نمایشنامه های اخیر استعمار. ازینرو به نفع استعمار نبود ای رئیس جمهور  اراده تصمیم و این واستدالل چوبین زدند. چراکه 

که در کانفرانس ماسکو به  ندانی بودسکها این نمایشنامه ژ های اصلی پرسونا   وبراه افتاد. تشکیل یست که بی دلیل ن ی عوام فریب
د ننک وانمودطوری باترساندن ملت  خواستاستعمار   یونترمابوسیله طالبان از جانب دیگر . شرکت نمودنداستعمار  ومصارف  خواست 

 بیشرمی ودیده درایی استعمارنوینهمان این  .دخواه نمی صلح رااست که  رئیس جمهوراین  ه اند ولیکه گویا طالبان خواستار صلح شد
 .استدر تاریخ 

 نمود. این تبلیغات وسیع  آغازبوزیدن همچون باد  عتا ًدف از هر گوشه وکنار (طالبان در برحق جلوه دادن)در کنار آن تبلیغات وسیع  
 . . ..هی ز. دارندای مستقل ازخود اراده  "ماریونتطالبان " نده اردحتی انسانهای با ثبات را نیز متزلزل ساخت که گمان کاستعماری 

نظرات  .ده استشتر  و درازدراز ن ماوطن وملت مسلمادین علیه  است که استعمار  سیاه دیگردست  ابعد از جهادی هغافل ازینکه طالبان 
 . بقلم ایشان برکاتوغنی تر کنداو نمیخواهد تبلیغات استعمار را ر سخنان دقیق و سازنده اند. شبههصائب استاد وطندوست بی 

 
 که زنگی به شستن نگردد سپید  دارید امیدمــــک زاده اــپ اــنز 
د  ی داشتنهــد اصل چشم ِ ببــــز   انباشتن ده ــــبر دیک ا خـب و 

 ـــــــــــــــــــــــ
 تنــــید ِ بهی داشـــــــشان امـــــــوز ای   رافراشتنــــــــــــــان بـــــسر ِ ناسزای

 فردوسیــ   ار پروردن استـــه جیب اندرون مــب     م کردن استـویش گــسر ِ رشته ی خ 
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