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 ۹۰/۹۰/۷۹۰۰        «عمرزی»مصطفی 

 

 آخوند ایرانی، باد به خرچ می دهد
 

مردم مااا ارومون نمی نننااد نااه در ایروایااای  وزه ی 
س یوشااترونا س لاایوی تو یدس ود یا  ا ن و دلاا  دروز

ضااااامایم  ماد عسی ی لااااا  نه و ر مگدرو  ار ن یس 
پس وز نمای تماشااااااگانه ی  نرس ارومون می ننند مرز 

ه وقتی  وگر س  د ااصاااااار وند نه لاااااایالاااااای  ای ننونی
وورد شااوندس رهره  امهوری ولااسمی  ه وصااطسر ویرود

 اس وندوم  اس ز اد و دید شاااااادس تد یر دی ری لااااا  نه 
در مکه « وان ی»زویرود ما پس وز شاانیدد نومه ی مثسً 

ی مدظمااهس لاااااااوداویااانی رو  س می نننااد نااه وز وید 
 . گوو ندا ط لود  ای نسد می ه ی دینیس یضار

 لروده ول : ما   موطنیزرنجی اناب 
 اوه سرایی نکنیدــــی ــرگـد هشدار!

 ودنمایی نکنیدـــــبیشه ی شیر خ در
 پلنگ و معرکه ی ببر هشدار که در

 زورآزمایی نکنید ،دهـــــودن شــــک
 غیرت دارید آبرو و ،عزت رــــــگ
 آب گدایی نکنید وزه ی ماـــــــــازک
 می دزدید انه ی ماــــخ که از آبی با
 رب ستم روایی نکنیدـــــــخلق ع بر
 دزدی یمه شو، زآبـــعد نــــمق اــــب

 دایی نکنیدـــــــــخ امت وــــتمثیل ام
 خوردن آب تلخ وجوشان خلیج اـــب

 یمایی نکنیدـــالح شـــــد ســـــــتولی
 ستا تو آب من قمقه ی عسکر در
 هوایی نکنید ا فیرـــعسکرم رــــــب
 هریخوش نکنید به آب هیرمند و، دل
 دن چایی نکنیدــوشیـــه نـــراف بـــاس

 بپذیر را زکات آب ما روــــاین عش
 زیاده خواهی نکنید دگر! ها ای شیخ
 مذهب نام قوم وه ب اـم ورــــدرکش

 دایی نکنیدـــج اـــفاق، یـــجاد نــــای
 اجیر رامی وــــح ،ی دلقکاعده  با

 رنمایی نکنیدــــــا هنـــــم درکشور
 روس پلید مای رینه ـــدشمن دی اـــب
 نوایی نکنیدـــهم مراه نشوید وـــــه

 بد نسب دشمن ماست پنجابی شوم و
 )زرنجی( !ار آشنایی نکنیدــــگ هــــاین س اـــب        
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روابط تواه  ه  آورده ولاااا  نه  ا احمدشاااااه مسااااعودس گفته  ای اال ی وز «رد پای فرعون»در نتاب  رزاق مامون
 :روشن ر وندس گسترده ی او با استخبارات خارجی

. رود مي دسات از مملكت كه بگذارد كنار را ما با مخالفت كه كند تلقین عمر مال به...  بگو خاكساار به»مساعود  
 تصمیم ما كشور سرنوشت ي باره در ها ایراني كه است كشیده يیجا به كار اما ،داریم حضور خود كشور در ما
 «.كنند مي تقسیم خودشان ي سلیقه به را ما مشترك ي خانه خودشان، اختیار به و گیرند مي
  نداریم متحدي و دوست هیچ منطقه، سطح در دارد، رابطه آن هب ما مردم و افغانستان سرنوشت كه جنگ این در»

 «.اند بدتر ما دشمنان بدترین از ند،یما دوستان كنیم مي فكر ما كه را كساني... 
 .« است پاكستان با دشمني معادل ایران، با دوستي ها، افغان براي»
 اره بیخ از را ما پاي یابد، امكان ایران اگر اما ،كند مي قطع زانو ي ناحیه از را ما پاي برسد، پاكستان دست اگر»
 .« كند مي
ستان یي منطقه بحران در ایران نقش به چه آن» سیسات  ،ایران كه زماني تا گیرد، مي رابطه افغان  خویش آبي تا
  خود ساااود به را پاكساااتان و افغانساااتان ساااوي به تركمنساااتان از انرژي خطوط انتقال ي پروژه و نكرده اكمال را

 «.شد نخواهد متوقف، افغانستان در جنگ نكند، سبوتاژ
ما پس  دممر رو در دگرگونی وی  ه نام می رلاند نه هفت ثور یادس تاریخ تروژیدی وایانلتاد وز  توگی نهفته در وید

 ا تدریف منااعس  متر وز نیم قردس ارصاا  یااته  ودنددر مد  ن ارتجاع داخلی )سااقوی(وز دشااووری  ا قرد نوزدهس 
د نه دورویی  ا مادی و مدنوی آد در ناهانیس نشاااوری رو مدیری  نناامده ی   وولوی   ا و مدرای وایانلاااتاد در 

 ه وصااااسر ون سب ثور در تدووم   رود ند؛ وما  فظس   ا و اای اه وایانادس   وق و ومتیازو  ما رو مشااااگ  می نرد
ی نند و م دود م دضااروید ماشااید رو ندهس  لااته  ای قدر  رو زیر اشااار ناشاای وز مدوگوه  ه  اله  ای درگیر در م  

د تا در  ازور  ای آزود آدس نی اهاد لومی تورید می شو ا تا ننودس وز درب  ای  از وید نشورس ناال وز آد تاریخ
 ننند.  و ه نرخ  ر نلیس لود

وز روو طی  نی نه ترک وطد نردندس اصاااار  ای نووایا  ا مهاار   اس ا هه ی ع ب اهاد و ناگزیری  ای میویود
 آد  ا  ا ویرود و پانلتادس رشم گیر تر وز  ر اای دی ر ول . شدند نه ولد  ایروای 

ضیاء ول ق پانلتانی  ا ولسم لیالیس میروث ولتدمار رو نه رند د ه ن ذشته وز تازیه ی  ندس در رهار روه تازیه 
ا هه می را س وقایه نرد و در دولاااتاد  ای مم مو  و مموک  ماس رنه زنی  روی موقدی  پانلاااتاد  ه عنوود ع ب 

 و ر  ند  ودس در ولااااتروتیژی لن ی و م ر صاااادور  مای   ای اهادیس ن ن ن س نشااااوری رو نه   این  ه رین و
دورد نه پا  ه پای  د گتی  ای ما ااد گراتند و  ا دلاااتاد  از  ا لااارنوشااا   قدر   ای اهانی  ه ویفای ن شااای وومی

 میویود  ا وایاد ملومادس  ه رو تی  ازی می ننند. 
امهوری  ه وصااطسر  م ساایاساای، اصاال امت محوری، در جغرافیای ساایاساای، در حاشاایه خوانده می شااود.در اسااال

لتادس لود  ولسمی ویرود  ا ع ور گونید وز ون سب و درگیری انگ  ا عروقس  ررند در موقدی  پانلتادس وز وایان
شااااااتر می نند نه وگر  ی یک  ایرو  ر گا فارساااااایزمنمی  ردس وما دور نمای پس وز انگس وشااااااتیاق نظریه پردوزود 

دس می نا ن   ا ن شه نشیس در تدمیم ذ نی  وصر  ا  ی انهس وز مسر  ی ناری  ای گوین  ارزندود مهاار )لتمی(
ز و مرب وایانلااتادس رشاام نمی توود  ر مدنی و متد گوولااته  ای ومماک نرد نه وز لااار  الاا   ر شاامارس مرن

 .دوگته وند
لتاد و  وورلتاد و   لی لیب  ای ایروایس و ر لن   لار  ال  آ قو  منا ع آ یس رشم دوگته گی آگوندونی رو نه 

یاع  ر   رودس  دترید افا  ا آنادس ضاااامی دوزد نه درورزن  ای ولااااسمی رو  هانه می ننندس  ه نشااااور و مردمی 
 . تامید ومنی  و ونکشاف وقتصادی ول ارص   ای عمرودس 

 رود رند د هس تسن  روی روشااان ری  ایی نه تفهیم ننند در گط نشااای وو د  ای لااایالااایس مفا یم ار ن یس در  
وشااااترونا  و  ه وصااااطسر تاریخ مشااااترکس وگر در تداریف منااع مویس تدمیم نیا ندس رناد ره در مکت گانه ی رهار 

نه اا می پالند تا دور وز ریاکس ولااسم  شااد مدنی اووز منازعه  ه ارقه  اییلااار وگیر آموگتیمس وت اد ولااسمیس  ه 
 ه وصطسر ار ن یس و ار واکاری شد و تهرودس د امی ننند و تدویر ماوس  ا  مز اناد در  وزه ی وشترونا  آ اد 

پردوگته  ای نوشتاریس  تی ود یا  ما رو  ه لطح دونی   ای لیالیس  ه نمی  رلانده ول  تا مردم  نه در ونووع
ند قرنه ی و اییس تاریخ شاد ادوی  ه رین  م  گندند نه در نشوری  ا ق رلتاد  ای ر« د مشترکدر»مشترک در 

 . ل 
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ناشاااای وز تهدیدس  تی  ر گفتاری وثر می گذورد نه وگر یک پانلااااتانی و ویرونیس  دود وندیشااااه وز مگاطره ی   روس
دس صرو   ند می صاف و لاده  شدور  (ن همسایهنوکرانلانی نه وز پور آناد  ه  ی آ رویی لیالی رلیده وند )

ت ارز عاطفهس  لااااد نی  ونلااااانیس رعای  نهفته در آد  یادس وگطار می د د نه در وگتیار مشاااای مدیری  نشااااورس 
وشترونا  و  ه وصطسر ار نگ و  مز انیس ارص   ایی وند نه روی اد میلر می ننیم تا دی رود  ه رو تی ولتفاده 

 ننند. 
رو انی لیالی ول س  ر وید نلگه ی مسیم لیالی رو پس وز عمری شدار مرگ  ر مربس   لد رو انیس نه ا ط

در عازی لاگتند و ت ویر دودند نه اشار  ای دوگر ویرود  ا مدضس  لتم موی گلتردهس وو لته گی شدید وقتصادی 
ازد نه نلااار پس وز  ه نف  ) شاااتاد درصاااد( و تهدیدو  ومنیتی دوگوی و گارایس رو انی  ویرونی رو مشاااون می لااا

تشااکیر نظامیس  لاایای و شاایدیس وما  ا دور شاادد وز دگرگونی  ای پس وز ون سبس  ا ون سبس  ررند در آروین ده 
شدار شاد مرگ  ر »ماشینی نیل  نه  ه رو تی  ر ضد مرب  ه نار گماش . در مورد ویرونیادس مشهور ول  نه: 

ر و  اطد اامده وی نه پس وز نیم قرد لاااوطه ی پهوویس  ر نه ظا «. لااا ومریکاس وما آرزوی شااااد تماشاااای آد اا
گی در  مه ریز رو نوعی وز  ردوشااااااا   ای دیمونروتیک می دوندس  وزه ی  انمی  رژیم ویدیالوژیک رو  ه  دی 
تنگ نرده ول  نه صدور تشیدهس تشدید   رود و دومد زدد  ه منازعا  نشور  ای  ملایه و لنیس پس وز وید نه 

دس مشاای رو انیونی لاا  نه می گوو ند  ا پشاا  نردد  ه مشااکس  نصااالح عویای نشااورس ت ریف می شااودر  د م
لایه ی والی  ا یهس تلوط اارلیزم و وعمار لتم مویس  رگز  ر نمی شوندس  روی مردم    دوگویس مشکستی نه در 

لااازند تا  ه نام ویرود و منااع مویس قلاام ن رن آناد  ر وطروفس ریزی  یشااتر وز منشاای ن اشااد نه تنها  ویرود ذ نی  
 تروژیدی زنده گانی وایاناد در آد ااس تاریگی وز ث و  ودعای مال . 

سخنان حسن روحانی، چیزی نمی گویم، اما باد هایی که به خرچ می دهد،  شباهت به بادی هایی دارد که در مورد 
است و دریاچه ی  کردهبه ریگزار مبدل  ،اال استان )والیت( خوزستان یا احواز را با چپاول بزرگ ترین منابع آبیح

در حلقه ی  ترک، در فضاااای این کشاااور ها شاااوری کام میلیون بازاری سااات که  ی کساااپین( نمک هارومیه )بحیر
 ه رشاااماد  انساااتان، شاااان انساااانی دارند،خشاااکی های زنده گی مردم مملوم بلوچساااتان که فقط با زنده گی در افغ
دس لااتود پنامس ضاادف وقتدور و درمانده گی نلاایالاات رونی می زند نه وگر رمق ما  روی وعتروک رو ولااد  نمی د 

 ای مالااا  نه در  گشااای وز ایروایای اهاد لاااومس وز ومتده ی نشاااور  ای پانلاااتاد و ویرودس ولاااتفاده می ننیمس تا 
درج ادور  ایی شود نه در لروی  ای اهانیس  دود وز  ررلی ورزن نیفیس  سگاد صدور وقسم صادروتی  ی انه

 ومتیاز د ند  ام ناالی  ی نیفی  پانلتانی و ویرونی نیز رشم گیر ول . 
صاارو    یاد لااید  لااد رو انیس ود یا  گم شااده وی لاا  نه لااار  ا در   رود لاایالاایس تسن نرده ویم تفهیم ننیم 

 -وگر در ضااااااادف  ای وقتدور مویس تدووم یا د  ه مدنی  ماد تددی لااااااا  نه در  انمی  م ردهورت اط ما  ا گارایس 
 ه  ودند. درل  نرد - روی والی  ا یهس لر دگ  مموک س تلیالی ر انیس در پای

گوب ولاا  در ومووج رلااانه  اس  دوقر  ا وضااا    یشااترس مردم رو متواه ننیم نه وگر  انمی  ما  ا پا  ای لنگس 
وز آدرس رند ز ود لیالیس ولتفاده وز منا ع    مداف ول س  ا اشاری نه دل  در دل   اشدس واازه ند یم وز رقا

لهم وشترونی گوین  ه موی رو ازو  رنامه  ای دود و لتد تااری و ار ن یس در  وزه ی  ه وصطسر وشترونا س 
  یاازویند. 

شااااا د ضاااایاع لاااارمایه  ای موی  اشاااایمس قلاااام   ای تروژیدی وی لاااا  نه در  اید در وید نه لااااار  ای دی ر نیز 
لرنوش  ما نوشته وندس وما  یاد نارو تی و وعتروکس وقتی موی شدس  ه ار ن ی م در می شود نه  ا نشل  آد در 

 وذ اد مردمس وقایه ی میروث تاریگی پدرود و وادود  ا میر  و  ا ناموس ما )وایانلتاد( آلاد تر ول . 
وگر در رند لااار وگیر وز لطف آد  نه تگویق ار ن ی می دونمآد وی زی ا وز  لااروده ی زی ای  امد عفیف روس نمونه

 رو میویونی می نردند: «گوشت دهنه ی توپ» ید لرزمیدس ورقاممر وم می ماندیمس توده  ای و  ا
 

 !!ار دیگر گفته است آخوند روحانیــــــشنیدم ب
 نیای آب ما دارد پریشاــــــه دـــــــز بند و س

 دگرد خشک می خراسان و بلوچستان و سیستان
 انیـمال خــــــکجکی و ک ،لماـــند ســـــز آب ب

 گفتا رئیس جمهور ما اشرف غنی وابش راـــج
 ارزانیو  از مفتطره ای ــگر قـنخواهیم داد دی

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه 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

 

 ا آب می خواهیدــت و از ملت مـــر از دولـــاگ
 عوض با نفت ایرانی،شما را آب خواهیم داد 

 و نا امنیبه طالب یا به داعش از پی تخریب 
 بده هر قدر که بتوانیزار ــسالح و جنگ اف

 به هلمند یا فراه و قندهار و غزنی و نیمروز
 فجار و جنگ و ویرانیـــان ،تحارـــز بهر ان

 ر کینه و خصمانه ی این مردز حرف و گفته ی پ  
 د دخالت های پنهانیــش کارـــــبه خوبی آش
 ها کی این دست درازیه ب شما را تابس است دیگر

 ، غیرت مردان افغانیوــــهنوز ت یــــنمی دان
 تالف اندازی بین شیعه و سنیـــفاق و اخــــن
 مان شهر باستانیـــلمان و واعاـــعرور ـــــت

 را ی ماچاره  هزاران نوجوان کارگر و بی
 چارگان را تو به آسانی به کشتن دادی آن بی
 کن نمر کنسولگری ات را ،آهای! ای مرد قلدر

 سرطانیدر این شهر گشته همچو غده ای مکروب 
 زدورـــــا آن ناکسان خائن و مــــنداریم کاری ب

 ا وزیر اند یا به چوکی های فوقانیـــــوکیل اند ی
 دا از مردم افغانـــــاشد جـــــحساب خائنین ب

 وجدان و ایمانی ،ه دارند مردم ما عزتــــــک
 

 یادآوری  
 گصااااوصاااو ه و   -رد ویرود  ا ملااااایر دوگوی و گارای روی درک  رره  یشااااتر لااااتم موی در ویرود و ن وه ی  رگو

لتادس نتاب  سوم»وایان شر نرده وم نه  ا  ین وز « در جغرافیای جهان  لند  044رو آماده ی ن صف هس  اوی ده  ا 
 رگورد ما در  وزه ی  ه وصاااطسر وشاااترونا  در  د  ضااام تگوی ا  گیالیس  سو تصاااویرس  ه آلاااانی نمک می نند

 اد و ز ورس درک ما ی  لیال   ای زیان اری نه گاه  ه نامس ار ن ی و ود ی  ی انه نماند تا در  د تدی نریس ز ان
 لفه  ای منااع موی  ی انه وندس وز نظر  یااتند. ؤگاه  ه نام ار نگس ازو م
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