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چه زمانۀ !
کــه کمین کرده وطن را،جمع کـَفتار پلید
بـازمـن می شـــنوم ُپچ ُپچ گـُفتارپـلـیـد
تــــا فـروشد وطن وخانه به مــردار پلید
آن عـطـا بـچه مـنفـور کـمر بسته تـیـار
بـایـدش پــول بـســــــازد ز بــــازارپلید
افتخاری کـــــه ندارد بچۀ بازیگر پست
گشته مختار چو دارد قــدرت از یار پلید
گـــر محقق شده سرخوان زایران مکار
نــاکـــسانند کــه اکنون شده سردار پلید
قــــــاتل کابلیان عبدل و سیاف دغـل
بـا تــبادر شــــده مزدور خــریدار پلید
سربسر دست خیانت بــــــه دشمن دادند
آستان بــوس فـــرومایه ،به بادار پلید
همتی نیست که مام وطنش کرده حراج
تـا شب و روز کنند عشوه ز کردارپلید
این دالالن همه مست اند و تبختر دارند
دشمنان ساخته یـک شــورۀ نـظــارپلید
عاشقان وطن ،از خــانه شان رانده شدند
هـــــر کجا چنبری افتاده او را مار پلید
مادر میهن ما ناله کنان درد کــش است
دود او تــــا به ثریا ست ازین نار پلید
سرزمینکه دو بیست است به آتش اندر
هـرکجا روی سیه بــــاشد و بی عار پلید
خصم ،از دشمنی ،سربــاز بگیرد هردم
خصم را روی ،وترا پـُشت ز خروار پلید
وطنا ازچه ترا گشت چنین دشمن جـان؟
هــمچو جــوالی محیل دام با آن تار پلید
گرد خود دام به ابنای وطن کرده درست
ســر برهنه زده بی عار چـه دســـتارپلید
شد اجیران فرومایه به دشمن پا بـــوس
دالـــرو پونــد شـــده ،تــومن وکلــدارپلید
چــه کنم از چه بنالم سر بازار فروش
آسمان دور و زمین سخت و نداریم کسی
ورنه پاگیزه کنم خاک ز خـــــــروار پلید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگراز عطا محمد نور ،عبدهللا  ،محقق و سیاف پرسیده شود که شما کدام کار نیک را سامان داده اید که اکنون میخواهید با تغییر هویت ملی ،افغانستان را بی هویت
سازید ؟ چرا ضد قانون اساسی وضد شئونات ملی عمل می کنید؟ عطای نور جواب خواهد داد که :

ما قانون مانون را نمی شناسیم ،هویت ونام افغانستان را باید تغیر بدهیم زیرا ایران وپاکستان وعدۀ داده که ثروت زیادی را به جیب ما سرازیرمی کند .آنها نمیخواهند
افغانستان دارای هویت وملیت واحد باشد .اگر ملیت واحد در افغانستان تقویه شود وبه هر نامی نشانی که باشد برای دوستان ما (ایران وپاکستان) قابل قبول نیست .عطا خواهد
افزود  :بدون حمایه ایران وپاکستان مسند وقدرت خود را از دست میدهیم ،زیرا حمایۀ همین ها بود که ما را به این مقام رساند .درغیرآن چون روز بروز مردم هوشیار شده
میروند و قدرت مردم در جامعه بیشتر میگردد وما در بین مردم ریشۀ نداریم یا باید فرار را برقرار ترجیح دهیم یا اینکه ایران وپاکستان را از خود راضی نگاه کنیم ،تا آینده
خود ودارایی خود را تضمین کرده باشیم  .ما خوب میدانیم که نام افغان به پشتون هیچ ارتباطی ندارد .واین یک ملیت شناخته شده در تمام جهان میباشد مگر برای ایجاد نا
آرامی ها که منافع دوستان خارجی ما در آن شامل است ،باید این نا آرامی را ما خلق کنیم زیرا ایران ،جان ما را و منافع شخصی ما را حفظ کرد ،ما نیز منافع ایران را در
افغانستان حفظ میکنم.
عبدهللا بچیم از خودت خواهش میکنم که پدرام ومجیب الرحمن رحیمی را صالحیت بیشتربده تا نفاق را به اوجش برسانند ،آنگاه عیش ما دوام می یابد.

لطفا ًبه لینک ذیل مراجعه کنید که جناب عطامحمد نور در زمینه ایران چه دُر افشانی دارد.
https://www.youtube.com/watch?v=g-AZveLzZSs

افغانستان زمین و اراذل درخت *** بماند زمین و نماند درخت
د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

