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 چپاتی دشمن !! دال و
 
 

شه دشمن جنوبی همی مغرض و ۀسقوط امارت طالبان به این طرف، همسای ، بخصوص ازنیم دهه سه و از

 . سرزمین ما گردیده است ویرانی مردم و و ، کشتارما به ذرایع مختلف، سبب آزار، اذیت

 کند، اما میکرده و شریکی  غم ، ادعای همدردی وافغان ملیون مهاجر دو با پذیرفتن بیش از گرچه ظاهرا  

 ظالمانه آنطرف خط دیورند، ازبسامانی ها رامی ها و ناآاین موضوع به جهانیان روشن است که بیشترین نا

  گردد. می صادربه کشور ما  مغرضانه و

فرت صد ها ن ۀبه ادام . اینک من نیزصافی ها انگشت انتقاد گذاشته انددستان ما همیشه به این بی انه ب قلم

ا ه  انتحاریقبل جهت مذمت و افشای  هار سال چی را که مطلب ، این دشمن نابکار کرده ام ۀحوال بار که بار

ایع این همسایه به نشر سپرده بودم امروز باز در وبسایت دوست داشتنی و عزیز آریانا افغانستان آنالین و فج

ان بی گناه در سراسر نساناهای ی پی در پی و کشتار انفجار هاهم ا هنوز به دست نشر مجدد می سپارم زیر

  می نشاند.را در ماتم  افغانستان خانواده ها و مردم

 

 

 چپاتی دشمن !! دال و
 

 

 وت جدال چیست اینهمه جنگ و زا من ب     وال تچ زارم ، کلک وقشکست رآخ

 ووال ت، جمـرابی حالخ شته ازـگ رپ     کیسه ام وت مکر و حیله ده زی شالخ

 وال تت و ُسر ۀم زده است سلسلرهب      است بیُسر ت ُسست وا دوستی بسکه ساز از

 وال تطالب دجده زمان شرالآخـ در     ارروزگ طانیدی شزمان شاول ال در

 ودال ت پاتی وچ ده ام زدینری یخــ     رده امود ارچند کخ ایوربران شکف
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 ومال تش ،دمامی صرده قنا فـگاز پـ     دمش دره آسان بثدااد حتــنــد ب از

 م شغال تونگد پله صیب رمه کسـتب     م سفاهتتجالل و رخه فب ردارد نظ

 ال توخیال مح و واجاست این ه بی    است نه مکسرزمین دلیران چ ریتسخ

 وال تؤواب س، جه مشت دادد بــبای    صفا نشد صلح و فت وال ا دوستی وب

 وزوال ت دای شکست وص ا بشنومت    ارردگم پیش کــند کـنـا بـلدست دع
 

 یر(اسا )اریک مت ۀذشتبگذشت آن گ

 وتصمیم حال ت ده روشـن است زنآی
 

 م )اسیر(ــنسی م.   
 م2014اپریل  9

 فرانکفورت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


