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  بد يا بدتر ، انتخاب با شماست                              
 

از چند و چون انتخابات رياست جمهوری افغانستان که بگذريم و از اين هم بگذريم که ميزان تخلفات و تقلبات             
و تختی های پالن شده به کدام پيمانه بوده است و کی ها بانی و اساس گذار و طراح آنهمه تقلب و تخطی و تخلف بوده اند 

ته اند و چگونه با آرا مردم افغانستان معامله گری شده است، به اصل قضيه و کشور های خارجی چه نقشی در آن داش
برميگرديم و آن اينکه انتخابات رياست جمهوری به دور دوم کشانيده شده و قرار است در دور دوم انتخابات ، مردم 

ی رای دهی کشانيده شوند شريف افغانستان که رای شان رايکبار به بازی گرفته اند ،بار ديگر بازهم به پای صندوق ها
در دور اول با مصارف گزاف و سرسام آور آنچنان مردم را به بازی گرفتند . ، يکی را انتخاب نمايند بدتر وبد  تا بين

دو تقلب کار ماهر با تمام امکانات دست داشته بيشتر از يک . و آنچنان تقلب کاری نمودند که قلم از بيان آن شرم دارد
را به صندوق های شان ريختند و حتی کودکان را نيز به پای صندوق های رای دهی مليون رای تقلبی 

، و اما و ....ميزان تقلب به حدی رسيد که ده ها صندوق رای مردم را از هلی کوپتر ها به دريا ريختند و......کشانيدندو
 آب از سر چشمه خت است و آن بدين مگر اگر دقيق نگريسته شود و موشگافانه به قضايا پرداخته شود ، ديده ميشود که

معنی تواند بود که مقامات مسؤول در قصر سفيد و پنتاگون و لندن و واشنگتن اين همه را طراحی کرده و در عمل پياده 
کردند تا باشد به دست نشاندۀ شان در کابل ماهيت قانونی و صبغۀ ملی و مردمی دهند و به مردم افغانستان و جهانيان 

د نمايند که هر آن فردی که در قصر رياست جمهوری افغانستان بر مسند قدرت خيالی تکيه ميزند ، در يک طوری وانمو
انتخابات کامال آزاد و سری و ديموکراتيک و فارغ از هر نوع مداخالت بيرونی به قدرت رسيده است و يک رئيس 

ع آور انتخابات و کامپين انتخاباتی نمايشات مضحک و تهو.جمهور کامال مشروع و قانونی و ملی و مردمی است
کانديدان بی شمار و بعد هم تقلبات و تخلفات و تخطی های پنهان و آشکارا توسط يکی دو نفر فلوطه باز و بازی با 

  .آرامردم و در نتيجه توهين به آرمان های ملت با شهامت افغان و بقيه قضايا

وع شده بود و آغاز اين بازی از تجاوز بی شرمانه و ددمنشانۀ    در حقيقت بازی بزرگ در منطقه خيلی ها پيشتر شر
ارتش سرخ روسی به افغانستان آغاز شد و در آن زمان ماهواره های فضائی اياالت متحدۀ امريکا از جابجائی و حرکت 

کارتر نيروهای عظيم نظامی ارتش سرخ روسی در سرحدات افغانستان خبر داده بودند ولی با چشم پوشی ادارۀ جيمی 
رئيس جمهور وقت امريکا ازآن گزارشات پی هم و مستند، در حقيقت امريکائی ها به رقبای روسی خود به اصطالح 

مقامات . چراغ سبز نشان دادند و روس ها را در حملۀ شان به خاک پاک کشور ما بصورت غير مستقيم تشويق نمودند
 ويتنام را از روس ها در افغانستان بگيرند ، همان بود که امريکائی منتظر همچو فرصتی بودند تا انتقام شکست جنگ

روس ها در جنگ افغانستان درگير شدند و مقامات مسؤول امريکائی تا توانستند به اين جنگ نابرابر و تحميلی تيل 
جاد شروع به اي)  روس –افغان ( پاشيدند و شعله های سرکش آنرا به تماشا نشستند ودر فردای جنگ مقدس و ميهنی 

تفرقه بين نيرو های مقاومت افغان نموده و يک درجن حزب را در پاکستان و نيم درجن ديگر را در ايران پايه گزاری و 
تمويل و تجهيز نمودند و يکی را بجان ديگری انداختند و مقاومت ملی مردم افغانستان را به کجراهه بردند و جنگ را به 

 پروردۀ خويش را چنان بجان هم انداختند که بوی خون و باروت آن هنوز هم درازا کشانيدند و عاقبت هم جنايتکاران
بوجود آمدن طالبان و جنگ های بعدی هم جزء از همان پالن طرح شده در واشنگتن و لندن . مشام را سخت می آزارد

 واقعۀ تأسف بار يازدهم ،.....بود که بازهم مردم مظلوم واقع شدۀ افغانستان را به کام مرگ و نيستی و تباهی کشانيد و
سپتامبر نيز قرار معلوم گوشۀ از همان بازی بزرگ بود که منجر به حملۀ ارتش امريکا به افغانستان و عراق گرديد و 

بازی . ماشين جنگی امريکا و انگليس را به گردش درآورد و سوداگران مرگ را بليون ها دالر و پوند متمول تر ساخت
طالبان ساخته و پرداختۀ انگليس و امريکا در جنگ با . اتمه نمی يابد و تازه آغاز بازی استبا تأسف که در همين جا خ

از کوه های ارزگان بوسيلۀ هلی ) حامد کرزی ( استادان شان شکست ميخورند و متواری ميشوند و فرد گمنامی بنام 
قدرت در کابل ويرانه نصب ميگردد و نام کوپتر های امريکائی از محاصرۀ افراد طالبان بيرون کشيده شده و بر اريکه 

می سازند و بعد چندی با خاک ) رئيس جمهور انتقالی ( ، بعدًا همين شخص را )رئيس جمهور موقت ( او را ميگذارند 
رئيس ( را براه می اندازند و با مصارف گزافی همين شخص را بار دگر ) انتخابات ( پاشيدن به چشم مردم مضحکۀ 

سر ميدهند و در تمام اين مدت شرور ترين ) ديموکراسی ( مردم افغانستان می سازند و دهل و سرنای ) جمهور انتخابی 
جنايتکاران جنگی ، قاچاقچيان مواد مخدر و سوداگران مرگ را از گوشه و کنار داخل و خارج از کشور گردهم می 

ايت را بوجود آورده  و با سرنوشت مردم آورند و يک حکومت تا مغز استخوان فاسد و نا کار آمد و مريض و بی کف
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شريف افغانستان نامردانه بازی ميکنند و هر ازگاهی داد و فرياد راه می اندازند که اين حکومت فاسد است و وابسطه به 
که زندگی و هست و بود و نام  ونشان ) حامد کرزی ( ، ......مافيای مواد مخدر و جنگ ساالران و جنايتکاران جنگی و

ام خود و ثروت باد آوردۀ برادرانش را همه  و همه مديون باداران امريکائی اش است ، چنان مست بادۀ قدرت است و مق
که کر و کور شده و مملکت و مردم را اسير چنگال خونين يک مشت دزد و جانی و جنايتکار و زير دار گريختگی 

، چهار دست و پا به کرسی ) انتخابات ( مضحکۀ ساخته و کشور را به ورطۀ تباهی و نيستی سوق داده است ، در 
. رياست جمهوری چسپيده است و در اين راه از هيچگونه توطئه و دسيسه و تقلب و تخلف رو گردان نيست که نيست

( مقامات امريکائی برای آنکه وانمود سازند . امريکا نيز به هيچ وجه از اين فرد رو گردان نيست و با او خو گرفته است
يک شخص مستقل و غير وابسته و به اصطالح ملی است به بازی های شرم آوری متوسل گرديده اند ، )  کرزی حامد

به امريکائی ) حامد کرزی ( آنان در بحبوحۀ انتخابات رياست جمهوری افغانستان ، جهت بازی را تغيير دادند ، باری 
ميگيريم و گاهی هم داد و فرياد و فغان و گريه سر ميداد که ها اخطار ميداد که اگر به ما طياره نتين ، ما از جای ديگر 

قوای امريکائی قرأ و قصبات افغانستان را بمباردمان ميکند و مردم ملکی و بی گناه را به شهادت ميرساند و چنان ميکند 
 حاليکه همه خوب ، در......و چنين و طوری نشان ميداد که از امريکائی ها فاصله گرفته است و مستقالنه عمل ميکندو

پاليسی سازان امريکائی و انگليسی . ميدانند که بدون اشارت مقامات امريکائی ، جناب شان حتی آب نوشيده نمی توانند
از کنترول شان خارج گرديده و با جنگ ساالران و ) حامد کرزی ( نيز چنان وانمود ميکردند و ميکنند هنوز که 

، اگر از زاويۀ ديگر به اين بازی های مضحک نگريسته شود ، مشاهده ......جنايتکاران جنگی جوش خورده است و 
خواهيم کرد که مقامات و پاليسی سازان در لندن و واشنگتن چگونه با افکار مردم افغانستان بازی کردند ، باری سر و 

هوری افغانستان است و با بوق کانديد مورد نظر آنان در انتخابات رياست جم) داکتر زلمی خليلزاد( صدا راه انداختند که
و کرنا گوش ها را خراشيدند و چند باری وی را به افغانستان فرستاده و تبليغات کردند و کنفرانس ها در کابل و دوبی 
ترتيب دادند و عدۀ را دورش جمع کرده و محافل و گردهم آئی هائی در نقاط مختلف افغانستان به نفع وی ترتيب دادند و 

 را اجير کردند تا حمايت خويش را از جناب خليل زاد ابراز داشته و بار ها از وی خواهش نمايند تا خود يک عده افراد
، اين بازی مدت ها افکار مردم افغانستان را بخود مشغول ........را کانديد مقام رياست جمهوری افغانستان اعالم نمايند و

يدند و باز هم ميتينگ ها و محافل و گردهم آئی ها د ر کابل و از راه رس) علی احمد جاللی ( داشت تا اينکه جناب 
واليات براه انداخته شد و سر و صدا راه انداختند که ايشان کانديد رياست جمهوری افغانستان هستند و بازهم يک عده 

يش را از جناب جاللی افراد را اجير کردند تا به نفع ايشان محافلی را در کابل و بعضی واليات براه انداخته و حمايت خو
لبيک گفته و کانديداتوری خويش را برای رياست جمهوری ) مردم ( ابراز نموده و از وی تقاضا نمايند تا به خواهش 

، اين بازی ها همچنان در جريان بود و رفت و آمد و ديد و بازديد جنابان با يک عده افراد ........افغانستان اعالم نمايند و 
داشت و محافل پلو خوری در جريان بود و هيچ يک از آقايان جواب روشنی برای مردم نداشتند و در اجير شده ادامه 

نهايت آقای خليل زاد از صحنه کنار رفتند و جناب جاللی کانديداتوری ويش را برای رياست جمهوری اعالم داشتند و 
ديد که پاليسی سازان در لندن و واشنگتن ديگر در داخل و خارج از کشور فعاليت ها آغاز شد و به مردم چنان تفهيم گر

است و بعضًا هم ) علی احمد جاللی ( ندارند و کانديد مورد نظر و مورد حمايت شان آقای ) حامد کرزی ( اعتمادی به 
در انتخابات برنده شود ، در آنصورت سر رشته بدست آقايان خليل زاد و جاللی ) کرزی ( چنان وانمود ميکدند که اگر 

صرف به حيث سمبول در مقام رياست جمهوری باقی خواهند ماند و چنان خواهد شد ) حامد کرزی ( واهد بود و جناب خ
اين بازی های مضحک  تا زمانی ادامه يافت که دست اندر کاران خارجی قضايا در شطرنج افغانستان ، با پس .و چنين 

خويش را نجات داده و صحنۀ بازی را چنان ) شاه ( ک وزير، کشيدن اسپ و فيل شان از بازی و پيش کردن دو پياده و ي
زمانيکه جناب جاللی نيز به نفع يک کانديد ديگر از کانديداتوری . ترتيب نمودند که از مات شدن جلو گيری کردند

ان خويش گذشتند ، باقی قضايا روشن بود و پيروزی  کانديد مورد نظر واشنگتن و لندن تضمين شده بود، اما ارباب
خارجی کرزی به اين هم بسنده نکرده و يکی دوباری بصورت فرمايشی به جناب کرزی فشار آوردند که از خير دو 

آقای کرزی که ديگر پيروزی خويش را حتمی ميدانست . پيادۀ خويش که يکی فيل شده بود و ديگری اسپ ، نيز بگذرد 
) اسپ سرکش و وحشی(اشت و بعد از يک حرکت جانانه با آن را نگهد) فيل مارشال ( و برايش اطمينان داده شده بود ، 

اين بازی های مضحک و چندش آور پاليسی سازان واشنگتن و لندن تا بدان جا پيشرفت که فرستادگان . ، آنرا قربان کرد
ن همطراز شان که بايد بر جريان انتخابات افغانستان نظارت ميکردند ، نيز دست به تقلب زدند و با متقلبين و متخلفي

خويش توطئه چيدند و عدۀ به نفع يک کانديد و عدۀهم به نفع آن کانديد ديگر تا توانستند تقلب کردند و با رای مردم بازی 
القصه که در اين . ل نيز رسيدکردند و عاقبت هم بين هم افتادند و بوی گند شان باال گرفت و تا نمايندگی ملل متحد در کاب

بازی مضحک و شرم آور مردم مظلوم افغانستان را بار دگر مجبور ميسازند تا به پای صندوق های رای رفته و بين دو 
. متقلب و دو متخلف و دو توطئه گر و دو فلوطه باز و دو از خدا بيخبر و دو نوکر و دو اجير ، يکی را انتخاب نمايند

انتخاب با مردم است که از بين دو خائن و متقلب ، يکی را انتخاب نمايند ، و اين است ديموکراسی يعنی در هر صورت 
مضحک تر از همه اين است که .  برای مردم افغانستان به ارمغان آورده شده B52که بوسيله طيارات غول پيکر 

ای آنکه به محاکمه کشانيده شده و راهی دومتقلب بزرگ که با رای و با سرنوشت مردم بی شرمانه بازی کرده اند ، بج
زندان گردند، باالی کرسی رياست جمهوری بازهم چانه ميزنند و مليون ها دالر و پوند ديگر نيز به مصرف ميرسد و 
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شايد بازهم عدۀ ديگری از فرزندان ملت به خون نشستۀ ما ، بازهم به خاک و خون کشيده شده و جان های شيرين شانرا 
 و سر انجام همين کرزی خواهد بود و همان آش و همان کاسه ، فقط اين ملت با شهامت افغان است که از دست دهند

را مردم افغانستان با تمام سوابق سياه و تاريک و ) عبداهللا عبداهللا (و اما داکتر . قربانی توطئه های جهانی ميشوند 
 های خارجی وابسته است و چگونه سرمايه های ملی خونبارش می شناسند و نيز خوب در يافته اند که به کدام کشور

افغانستان را تاراج نموده و در وزارت خارجۀ کشور به چه کار هائی مشغول بوده است و با کدام سرمايه و حمايت کدام 
جالب اينجاست که جهت شرکت در دور دوم انتخابات ، . سازمان های جاسوسی ، شوق رياست جمهوری نموده است

شرايطی را پيشکش نموده اند که آن شرايط  از نظر اين کمترين کامًال شکل قومی را بخود گرفته است و جناب شان 
شايد جناب . واضح می سازد که جناب عبداهللا تا گلو در قوم بازی و قوم پرستی و تبعيض و تعصب قومی غرق هستند

اد در تقلبات سازمان يافته و گسترده به نفع شان در بعضی موارد حق بجانب باشند و بدون شک  تعدادی از همين افر
دخيل بوده اند و باز هم از امکان بعيد نيست که در دور دوم انتخابات نيز از تقلبات و تخلفات ) حامد کرزی ( جناب 

رفته گسترده تری به نفع کانديد مورد نظر شان استفاده نمايند ، ولی چرا همه افرادی که مورد سؤظن داکتر عبداهللا قرار گ
به هر حال ! و جناب شان خواهان برکناری يا به تعليق درآوردن از وظايف آنان هستند ، به يک قوم خاص تعلق دارند؟

قرار معلوم انتخابات دور دوم نيز به تعويق افتاده است و شايد جناب کرزی چندين ماه ديگر نيز به همين گونه رئيس 
نند و جالب اينجاست که بازی با افکار مردم  از همين اکنون آغاز گرديده جمهور غير قانونی کشور ويرانۀ ما باقی بما

 :به نقل از آژانس خبر رسانی رويترز، سناتور امريکائی جان کری طی سخنرانی اخير خويش گفته است . است
واقعيت اينست که من باور می کنم، رييس جمهور کرزی يک شخص ميهن پرست بوده، به ميهن ......((

در پاسخ به يک سوال اعضای کميتۀ روابط خارجی مجلس سنا گفت که  اما..... خود پابند می باشدپرستی 
مواد مخدردست  داليل وشواهد را ارايه نه کرده که گويا برادر حامد کرزی درقاچاق و کاروبار هيچ کسی
ياست با حامد کرزی درارگ ر جان کری گفت وی هفتۀ گذشته هنگام صحبت دوبه دو. داشته باشد

جان کری . تام با وی درميان گذاشته است جمهوری درکابل، موضوع احمد ولی کرزی را به صراحت
استخبارات وپوليس فدرال تقاضا کرده بود که اگر شواهد درزمينه داشته  وی ازمنابعدرين رابطه گفت که 

شبکه  بنا به گزارش از جانب ديگر .)) اما هيچکس چنين شواهد را ارايه نکرده استارايه کنند، باشند
 سال گذشته به 8طی ) سيا( سازمان جاسوسی آمريکا ((:  تايمز گزارش داده است روزنامۀ نيويورک ،ايران

های گوناگونی که در  جمهوری افغانستان برای سرويس احمد ولی کرزی برادر حامد کرزی رييس
فس برای عمليات عليه استخدام نيروهای نظامی تازه ن قندهار انجام داده و به خصوص برای

.                                 .                    نظاميان طالبان پول پرداخت کرده است شبه
در  با سيا در ارتباط بوده و احمدولی کرزی  :اند ت آمريکايی اعالم کرده تايمز، مقاما به نوشته نيويورک

  .ازای ترتيب دادن مالقات يا ارتباط مقامات آمريکايی با عناصر طالبان، پول دريافت کرده است
برادر کرزی که به قاچاق مواد مخدر نيز متهم است، روابط بسيار : در اين گزارش آمده است

 وی برای اجازه دادن به نيروهای سيا و نيروهای نظامی .جاسوسی آمريکا داردای با سازمان  گسترده
نظاميان در قندهار و همچنين عمليات عليه مالعمر رهبر طالبان،  آمريکا برای انجام عمليات عليه شبه

.                               .                    کرده است دريافت می وجه
ای بود   نحوه برخورد برادر کرزی با ما به گونه :رشد امريکايی در اين خصوص گفته استيک مقام ا

  .کنيم که انگار وی صاحبخانه ماست و ما برای انجام امور خود در خانه وی، به او اجاره پرداخت می
رت احمد ولی کرزی در تجا : کرزی نوشت تايمز با اشاره به قاچاق هروئين از سوی برادر نيويورک 

 تعدادی از مسئولين قبلی و جديد کاخ سفيد، دفتر اداره امور امريکا و سفارت مواد مخدر دست دارد و
  .امريکا در کابل نيز از اين موضوع آگاهند

آشنايی ندارد و هيچ پولی را از هيچ سازمانی " سيا"کس تحت عنوان  احمد ولی مدعی است که با هيچ
يافت وجه از سيا برای انجام عمليات در قندهار گفته است که وی با تکذيب در. دريافت نکرده است

  .توانسته به عنوان يک افغانی ياری کرده است نيروهای آمريکايی را تا جايی که می
 ))..از قاچاقچيان عمده هروئين و مواد مخدر استاحمد ولی کرزی، رئيس شورای واليتی قندهار و 

ه شواهدی است ، در حاليکه به آسانی ميتواند به روزنامۀ نيورک تايمز ويا حال نمی دانيم که جان کری  خواهان چگون
به مسؤولين قبلی و جديد کاخ سفيد ، دفتر امور امريکا و يا سفارت امريکا در کابل مراجعه نموده و اسناد مورد 

 قانونی و متقلب رئيس جمهور غير) حامد کرزی ( برادر جناب ) احمد ولی کرزی ( اينکه . ضرورت را بدست آورد 
معاش می گرفته است و در خدمت آنان ) سيا ( افغانستان بخون خفته در هشت سال گذشته از سازمان جاسوس امريکا 



  
 

 
  4از  4 :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat يل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذ. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

نيز در خدمت سازمان ) حامد کرزی ( قرار داشته است ، عجيب به نظر نمی رسد و قابل درک است ، چه برادرش 
ايشان سال ها قبل از روز ايکه هلی کوپتر های امريکائی وی را از قرار دارد و استخدام ) سيا ( جاسوسی امريکا 

محاصرۀ  نيرو های طالبان در کوه های ارزگان نجات داده و در مسند قدرت در کابل نصب نمودند ، صورت گرفته 
. ا خواهد شدموجود است که روزی افش) سيا ( است که البته اسناد آن در کاخ سفيد و پنتاگون و سازمان جاسوسی امريکا 

برگرديم به دور دوم انتخابات که بازهم از تقلب و تخلف و تخطی خالی نخواهد بود و بازهم مليون ها دالر مصرف 
خواهد شد و بازهم مخالفين مسلح حکومت کابل به حمالت شان شدت خواهند بخشيد و بازهم صد ها و هزاران افغان بی 

کوچک آنرا در کابل مشاهده کرديم که دها نفر را به کام مرگ فرستاد و آن گناه به خاک و خون خواهند غلطيد و نمونۀ 
هم در قلب کابل و در زير ريش قوای امنيتی وزارت داخله و دفاع و رياست امنيت ملی  و قوای تا دندان مسلح ناتو و 

زير مراقبت امنيتی قرار ايساف و در مهمان خانۀ نمايندگی ملل متحد در کابل و در هوتل سرينا در کابل که به شدت 
با هزار و يک هيله و نيرنگ  برای ) عبداهللا عبداهللا ( و ) حامد کرزی ( دارد و در قصر رياست جمهوری ، جائيکه 

قراريکه مخالفين مسلح حکومت اخطار داده اند که دور دوم انتخابات رياست . بدست آوردن آن سر و دست می شکنند
د و حمالت وسيع را بدين منظور طرح ريزی نموده اند و اولين نمونۀ آن همين حملۀ جمهوری را به آشوب خواهند کشي

در حاليکه اين . روز چهار شنبه بوده است، گمان برده ميشود که حمالت مخالفين مسلح اينبار به شدت خونبار خواهد بود
 افغانستان توقع ميرود که بار دگر حمالت وحشيانه بر مردم ملکی و بيگناه را به شدت محکوم ميکنيم ، از مردم شريف

بازيچۀ يک مشت افراد متقلب و طوطئه گر و فاسد نگرديده و از اشتراک در اين بازی خون آلود خودداری نمايند چون 
جان نگاه کردن فرض است ( از يک طرف برندۀ اين بازی مضحک از همين حاال معلوم است و از طرف ديگر گفته اند 

عبداهللا ( نانی موجود است که اگر اين انتخابات از سوی مخالفين مسلح و يا هم از طرف هواداران و بآلخره  چه اطمي) 
به اغتشاش کشانيده نشود ، در اين دور دوم از تقلب و تخلف و تخطی و از بازی با سر نوشت و آرای مردم ) عبداهللا 

، پس بيآئيد اين انتخابات جعلی و تقلبی و و چون هيچ گونه تضمينی در هيچ قسمت وجود ندارد. خودداری خواهد شد
خونبار و نفرت انگيز را تحريم کنيم و مشت محکمی به دهان سازمان دهندگان داخلی و خارجی آن بکوبيم و با يک 
فرياد مشترک به اربابان خارجی  همچو نمايش نامه های مضحک تفهيم کنيم که عطای تان به لقای تان ، اين لقمۀ زهر 

 گلو گير است و بد و بدتر هردو ارزانی شما باد که ما را همان فرزند مردم و همان بشردوست واقعی و اصيل آلود ما را
  .زادۀ افغان انتخاب اول و آخر است و بس

 

بخيالم که دگر گفتن بسيار بس است                             
 

  به تکرار بس است    اين رفيقان همه گفتند                                    
 

   گر کسی کار کند اين همه گفتار بس است               
 

   يک سخن در نظر مردم هوشيار بس است                                        
                             

   شمۀ گفتيم و اين درد وطن بسيار است                         
 

))ترسم آزرده شوی ورنه سخن بسيار است  ((                    
                                            

 
 
 
 
 
 


