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 نه،طع دشنام، اهانت، اعتراض، انتقاد، گزارش، بیانیه، آنقدر گذشته ماه شش در انتخابات و دیموکراسی برکت از
. شدم مشرف مال نیمچه یک مرتبه   و مقام به تفیکیت سر بدون که شنیدم سخنرانی و وعید و وعده دفاعیه، ریشخند،

 خواسته نا خدای اگر که شد بیرون آن دیگر از و داخل گوشم یک از ها گزاف و ها الف این همه   که خدا فضل به اما
 الهن آنالین، جرمن افغان بجای دوستان و بودم داده دست از را ام دماغی سالمتی حاال تا که هستم مطمئن نمیشد چنین
 .شنیدند می آباد علی شفاخانه   از را هایم
 اردریک نیز انتخابات در سرعت مورد در اینک خو بودیم پیشتاز چیز هر در داریم، قهرمانانی و آفرینان حماسه چه

. ساختیم دریشخن و رسوا خودرا دشمن و دوست بین  حقیقت در بلکه نگوییم باید ریکارد اگرچه. ساختیم قایم را جهانی
 ات سال سیزده در که شخص این. بود کرزی حامد جناب ساخت دار مصاله و مرچ بیشتر را رسوایی این کسیکه و

 مردم داشت، شباهت هوایی های فیر به بیشتر که خود سویه   بی و مفت های سخن با و کرد ُپف ُسرنی فقط توانست
 اهو به بیشتر چرندیات چرا نمیدانم خود، جمهوری ریاست دوره   خطبه   آخرین در داد، فریب و نگهداشت مصروف را

 .کرد پرتاب
 ها، سخنرانی سایر خالف بر و نشد بیرون ام دومی گوش از چرا کرزی آقای چرندیات این که هستم این به متأثر من 

 هخوشبختان. شود نمی بیرون آنجا از میکنم، کوشش چه هر هفته، سه دو از بعد حتی طوریکه هماند بند ام جمجمه در
 اینک و رسید دادم به شود، می سبک دلت بساز شریک دیگران با را  غمهایت بود گفته که دوستانم از یکی نصیحت

 نهشا از اندک یک آن ثقلت بخواهد خدا اگر تا. میسازم شریک ام همیشگی چرندیات گرامی خوانندگان با آنرا هم من
 زا کرده وز وز مغزم در زنبور مانند کشورماسبق  جمهور رئیس جمله   سه که میشود هفته سه دو زیرا. شود کم هایم
 .است زده ضرب صفر به بکلی را اعصابم و است حرکت و پرواز در سو دیگر به یکسو
 مشکلی هیچ ما برادر دو این بین ده برادرا، او:» فرمود زیبا چه خود الوداع خطبه یا وداعیه بیانیه   در کرزی آقای
،  جنگ شان  نداره، وجود اختالفی هیچ ،( است زیاحمد غنی اشرف داکتر و عبدهللا عبدهللا داکتر منظورش)  نیست

 بیایین میگویم که مه اس، خوردن نقل و کلچه است، مزاق است، خنده میاین، ارگ ده که وقت هرجنگ زرگری بود، 
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 اخیر، در یعنی «صاحبا؟ معاون نیست همیطو... نداریم هم با مشکلی هیچ میگویند بزنیم گپ که دارین مشکلی اگه
 .یگویدنم حقیقت  خالف را هایش گفته از حرف یک بسازد ثابت که نمود تصدیق نیز معاونینش توسط را سخنانش
 ترداک و زی احمد غنی اشرف داکتر پس گوید، می راست کرزی آقای اگر. آغازد می همینجا از بنده دردی سر تکلیف
 هر و ندنداشت جنجال باهم مسایل سایر و انتخابات در باخت و ُبرد یکدیگر، حق در تقلب موضوع روی عبدهللا عبدهللا
 ها جنجال همه این پس کردند می مزاق و خنده و بازی ټیکه و خوردند می کلچه و نقل کرزی آقای با  ارگ در روز

 و میلیون ها دالر مصرف شد، بود کرده کر را فلک گوش تمام، ماه شش برای مورد درین که هایی صدا و سر و
 بود؟ نصرالدین مال لحاف باالی

 دهن بودند، یخن و دست باهم هفته در روز هشت پاک، نا از پاک آرای سازی جدا هنگام که ملخ و مور لشکر این  -
 بود؟ ناحق میکردند، پر خون را همدیگر بینی و
 بشمول بود نزدیک کوهستانیست، هم بیشترش قسمت که کوچک مملکت یک در و شود ها کشی لشکر بود مانده کم -

 .شود اعالن جمهور رئیس سه یک چشمه، مالی
 یمریض میدیدند، را انتخابات کمیسیون گوی گپ خماری چشمان بار سه دو و روز شبدر  بسکه از مردم بسیاری  -

 .کردند پیداو عقلی  روانی
 طرف دو هر با و رساند خودرا دوان دوان بار سه دو( آباد اش خانه) امریکا خارجه   وزیر شد، کالن گپ بسکه از  -

  .نمودند آشتی باهم آنها تا داد مشوره و اندرز و پند اختالفات مضار و اتفاق مزایای مورد در آنقدر
 ...  و -
 و... -

 .افزود اش قبلی های دروغ لست در را دیگر دروغ یک بلکه ،نه راست کرزی آقای که میکند حکم سلیم عقل اما
. شود می نامیده چه بدهد، «ملت یک» خورد به مسئووالنه غیر آمد دهنش به هرچه زعیم یک که موضوع این نمیدانم

 و نظامی طرف، بی و طرفدار راستی، و چپی جوان، و پیر مرد، و زن کشور، داخل و خارج در افغانها همه   آیا
 باور داشت، اظهار میکروفون عقب از رسما   کرزی جناب را آنچه...  و هنرمند و ادیب بیسواد، و خواننده ُملکی،
  ؟ کردند

 فهمید یا .میکنند باور میگویم هرچه گوسفندی؟ و نجیب ملت چه که گفت خود با افتاد بسترش در که شب موصوف آیا
 .میشود مرض موجب عادت ترک و کرده عادتبه دروغ  او اما گذشته مردم دادن فریب وقت که

و من تنها  اند شده مبتال سر درد به من مانند شاخدار های دروغ گونه این شنیدن از هموطنانم اکثریت هستم مطمئن
 .این مرض نبوده ام متضرر

 ضمن درشد  سبک غمهایم کمی و کردم مطرح عزیز خواننده   شما با میکرد سنگینی قلبم بر که را دردی من، اما
داده، خداکند کمک تان  دست از را اش آرامش دروغ دست از هم او که آمد بیادم شاعری سخنبرای شما عزیزان 

 :شود
 

 «دگوی می دروغ آنجـــا واهمـــه بدون     عدل منبر بروی واعظ و ناصح که ببین »
 «گوید می دروغ گرما و تب و حرارت     زمستانست چــرا من شب و روز تمــام »
 «گوید می دروغ فـــردا روشن طلــوع      گشــته سرنگون انگار من هـای امیــــد »

                                                                                 
 پایان  
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