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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     هاشم انوری :ليکوال  ١٧-٠١-٢٠١١  ني
                                                                                                        

  افغانستان به ديگ بی سرپوش مبدل شده است
  وهرکس وناکس بآن چمچه ميزند

 
  اميدوارم ،نامه سرگشاده به رئيس جمهور کرزی

  !کر وطن شویدباطی اش یک اندازه بفتاشعار ار بعداز خواندن اینمقاله و
 
 ناخلف ما ۀرابطه به کشور های جهان بالخص دو کشور همساي  رهبران ما درۀبزدالن ستهای بی تدبير وسيا بر بنا

نزديک است حق زندگی از مردم گرفته شود، .  دفاع ما به گروگان گرفته شده است پاکستان، مردم بی ايران و
چرا دليل .  سرافگندگی پيش ميآيم ايت از راه مسالمت، تعظيم ونها بينهآد ما با نهرفشاريکه همسايه ها بما وارد ميکن

علف نرم را هرحيوان (د  ضرب المثل معروف داريم که ميگويآيد، زيرا اينهمه چيست؟ اينقدرنرم بودن هم کار نمی
  .     ما به همان علف نرم مبدل گشتيم که امروز) وجانور دهن ميزند

پهلوی رئيس جمهورکرزی درهنگام کنفرانس خبری با چنان  غانستان درداخل اف بطور مثال رئيس جمهور ايران در
 ميکند که گويی در داخل پارلمان کشور خود سخنرانی ميکند و اهانت امريکا باز جرئت دهن به توهين و تمتراق و

اما کرزی حتی جرئت اينرا .  را معرفی ميکند  مهربانتر ازمادر برای افغانستان خودۀدرالبالی سخنان خود داي
 اعاده حيثيت خود و مورد امريکا و  دالک را درۀهای اين بچپرت  چرت ونداشت که حد اقل با الفاظ  ديپلوماتيک 

 اين شريک شيطان صبغه ۀمغرضان  سربه سخننان دروغين ون برخالف با جنباند.افغانستان رد ميکرد که نکرد
 باديگارد امريکائی ١٠٠ چندی قبل با که تا کرزی(نصايح پدرانه اش را نوکر صفتانه گوش ميکرد  و. تصديقی ميداد
  . مالمتی را بدوش خارجيها مياندازد نازميکند و و اما امروزباالی امريکا قهر) محافظه ميشد

  
 رابطه به اعدامهای اخير جوانان افغان درايران از دولت افغانستان بالخص وزارت خارجه اندکترين عکس العمل در

که قانونی از ممالک همجوار ايران از طرف تجار افغانی  تانکرهای تيلمدت يکماه به اينطرف  خود نشان نداد، از
ين ابه افغانستان در مطابق قوانين تجاری بين المللی بايد از خاک ايران با پرداخت ماليه عبور کند و خريداری شده و

 زمينه هيچ اقدامی سرمای زمستان برسد، اما از طرف آخندهای ايرانی بنا برداليل  طفالنه توقف داده شده است که در
  .  از طرف وزارت تجارت افغانستان بعمل نيامده است

   .تيم مفسدش ميباشد فقط شخص رئيس جمهور کرزی و دليل همه این بی بندوباریها فقط و   
 حد د امروز ميتوانستيدآخند های ايرانی نميگرفتي آغای کرزی سوال ميکنم که اگرآن بوجی های پول حرام را از  از  

  به حقارت وان خير اگر خودت.دذليل نميبودي باين اندازه حقير و ، ودميآوردي ۀ تاناقل سخن برلبان مهروالک شد
همسايه هايش خواب سلحشور  و پتان ملتی که از گرفتن نامش بنام( پس چرا ملت سربلند خود را دذاللت عادت داشتي

را ) بخاطر بدست آوردن وسايل ابتدائيه معيشتی (ض که امروز حتی حق اعترادتااين حد بيچاره ساختي )آرام نداشتند
  .  در داخل مملکت خود ندارد

 آغای کرزی جای بسا افسوس است که سفرای خارجی به دولت بيکفايتت اوامر ميدهند که همشهريان خود را 
 انت ا بگردنر پلوخورانآغای کرزی حلقه غالمی .   در غير آن رزق وروزی ات را قطع ميکنيم،جزا بده و دستگير

 ميرويس(که ارواح پاک ياد می کنم ، بخدا قسم درا قبول کردي ...دال خوران و چراحلقه های غالمی دانداخته بودي
که  آن بزرگمردان تاريخ راشمله های بلند  آرام وارا با اين عمل ورهبری ناسالم خود ن) احمد شاه بابای کبير نيکه و

 ملت افغانستان جای بسيارشرم است که مردم جهان و. دزمين زديهندوستان واصفهان زيرسم اسپ هايشان ميلرزيد ب
به تمسخر گرفتند، سوال   را تقبيح وۀ تانعمل رشوه گيری وسوغات پذيری مخفيان  اينبه استثنای دارودسته خودت

خود  نابکار یا اینکه بایکی از مشاورین ناالیق و ؟ ودحداقل با کاله خود مشوره کردیپيدا ميشود که آيا درين باره 
    . دافشاء شدنش هم هراس نکردي شيرينی کرد که حتی از عاقبت بد ویوروهای آخندی يا اينکه   و؟ دمشوره کردی

  )انشاءاهللا.(  ميشودشتهیاری خداوند آن شمله ها بلند نگاه داه ب
سامان وطن عزيز و رهبران  و مکتبی، بازهم همين اوضاع بيسر نه نويسنده خوب و با وصف اينکه نه شاعرهستم و

افراد ناصالح  را ابراز و باديانت را مجبور ميسازد تا با نحوی درد دل خود وگمراه آن هرانسان وطندوست وبيکفايت 
که درد دل مادر وطن را بخاطر کارهای  من هم بنوبه خود اين قطعه را.  خطاهايشان بگرداند را متوجه اشتباهات و

  . جرمن آنالين مينايم يت وزين پورتال افغاناهلش انعکاس ميدهد  تقديم خوانندگان محترم سا  ناناشايسته فرزند
  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  اهلش فرزند نا ازدستفغان وناله مادر وطن 
  چرا کرزی بحقم اين خطا کردی                   بنام نامدارم سخت جفا کردی

  تچرا کرزی ذليل کردی تو  ملت                   خداوندت نمی بخشد ترا تا روز قيام
  چرا کرزی ندانستی، تو قدرم                       که رسوا کردی ام، نا اهل بيشرم
  چرا کرزی تو گشتی اينقدر دون                    قبول کردی خريطه ها پراز پول

  تالفی اش برايت سخت گران است                 ؟ندانستی که اين پول ها حرام است
  با ايشان                         نداری جرئت گپ را توگرفتی پول زآخند های ايران

  صدا خيزد زهر سنگ ديارت                       که کرزی لب کشا، از بهر خدايت
    مگر تو ميهراسی ای ذليل مرد                     مبادا قطع شود آن جيب خرچت

  نی خم نزد ديگر  چه حاجت سرک              جيزگرو چ داشتی غرب، تو داری و
  نزد ملت خويش هنوز کرزی توداری وقت در پيش                 بکن توبه تو

  نکردی فکر بر حال يتيمان                          گرفتی پول زآخند های ايران
  فتاده سربه سرخيمه ها فراوانبه مکرورويان                   زچهاراهی قمبرتا

  کرزی نکردی قدری هم معطل تو خرچ                   زمان خرچ اينپولهای جيب
  غريبان زير نظر درآن اثنا که دادی ناز به ميرويس                  بيآر حال يتيمان و

  پيرمردان                      چه حال دارند زنان و؟خبرداری درين فصل زمستان
  ندی مرهمی بر زخم ايشان  نداری اطالع از حال افغان                        نما

  بکن اقرار به مثل مرد، کرزی                     که کردی زياد خطا ها بس جفا ها 
  نا کس                  که آخرش بود سخت، بهر ملت مکن تکيه تو با هر کس و

  صدايت ميکنم کرزی مکرر                       مخور گول حريفانت،  ديگر
  کمينگاه                         که کی خارج شود بادار زميدانحريفانت نشسته در

  ايران دست پاکستان و اگر بادار برفت، خارج زميدان                   نبينی روز به، از
  )دالخوران(  بجو منفعت زامريکا، نه از دال بکارانداز عقلت را همين حال                   

                که بنمائی زمين ات را گل افروزتوداری فرصت خوبی درين روز  
  مده فرصت زدست خويش امروز                بساز ميهن گلستان، مثل ديروز 

  ايران                    که اين هردو بود همکار شيطان  نه بينی خير زپاکستان و
  ران   بدينمنوال،  پندار شر ز ايزپاکستان              شر فکر خيرجز نباش در

  خدا خواهد شوی فرزند اهلم                     نمائی اين وطن فارغ زجهلم
  مرو دنبال اين وآن تو کرزی                   مکن باور به هيچکس جزخداوند 
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