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 2۸/۰۵/2۰1۸                 حنیف رهیاب رحیمی

!فکر می کردم  
 "بحــر طــویل"

 نجات مردم ما زین مصیبت فهم و بیداریست،

 در انسانیت آیین دینداریست

 همکاریست،همیاری و باهم همدلی و هم نفس بودن و 

 نام زبان و قوم و دین و مذهب و نژاد، بیزاریست و خود داریست، ز گفتن گفتن

 و سبز رزمیدن و زیستن رسم افغانی و عیاریست. سیاه و سرخزیر بیرق 

 

 

 

این کشور شود، میهن چراغان می شود، خوشی فراوان  زعیم یا رئیس اگر اشرف غنی رهبر شود،فکر می کردم 

در مملکت نان و برنج و ماست و می شود، دلهای هر یک هموطن خرسند و شادان می شود، اموال ارزان می شود، 

پُچل ناکاره و  ودست و دل هر خاین و هر جانی و هر آدم بیکاره و آواره و هر مفسد شیر و تیل فراوان می شود، 

 .ویران می شوداز درد ناالن می شود و خانه ، لرزان می شودو بی دین و بی وجدان  پتیاره
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و هرگوشهٔ از این دیار  این باغها و راغها این شاخها، ،چمناین  شهر تو و روستای من، این دره ها ودشت و دمن، 

 .ز میهن تیت و پاشان می شودو  مردار جمله طالبان انتحاریو  آدمکشانیکدم گلستان می شود،  این وطن

 ریش وآرایش موی سر و پیرایش  ،چوکی و پوزیشن او محکم شود،  که صدراعظم شودعبدهللا  فکر می کردم که

د، آزاد و خود نشو د، این مردم بیکار سرگردان صاحب کارشو همدمکه بهر مردم خود خادم و  شایدبروتش کم شود، 

راه ترقی صاف و هم هموار دوستان همه دلشاد و دشمن خوار شود، د، ند، اقوام باهم همدل و همکار شونمختار شو

 شود.

تان دشتی نیس نه هم شهری چراغان شد،یک بوستان شد، نه  همچو باغ ونه  ملک گلستان شد،هیچ نشد، نه  اما نه بابا،

وحشی تر و انسان شد، همه  و خری قاطریهم و نی بی دانش ملعون داعش شد و نی آدمکش و نی طالب و نی 

در  هاگ ،ه در زمینگا ه در کمین،امردمان گ همچون گله های سر سبیل از بهر قتل شد و گرگانبدتر ز خونخوارتر و 

 شد. بیابان

      ، کم ابلیس و همه پیرو شیطان مانند همه همگی تیز دندان چون پلنگان،  ،و سنا جای ملنگاندزدان  ارلمان جایپ

 وزبه هر ر حس انسانی و ملی بین ایشان،، ولی یک فیصدی هستند اهل علم و فضل و نادان عقل و بیسواد و خیلی

 کنند  می ملت و قوم و زبان و سمت و لسان. همه در اختالف و جنگ و دعوا، میان پارلمان بحث است روی در 

  همه بد قول و بد عهد وشریر و سست ایمان. ،من و غم مام تو و غم دامن یکدیگر باال، نه در فکر وطن نی در غ

اه ش کابینه نیمه اش هم فکر چوپان نیمهٔ دیگر چو گرگان، ولی در ظاهر و در دلربایی مثل خوبان، عبدهللا جان ما هم 

 خوبان.

 ست که:سوی آسمانبرو  همگیدر شور و فغانست، بهر سو گرچه جوی خون روانست، یتیم و بیوه 

 یکه قومی جاهل و یاغی و ب زنان و کودکان و نو جوانانت، ،ناتوانت بر این بیچارگان خدا یا لطفی کن بر بندگانت،

بنام تو و با ذکر کالم  ،از دین و از اسالمیت، انسانیت و دور از اخالق انسانی و بی رحم و همه وحشی بری وجدان

 تو، می دزدند و می بندند و به هروز و به هر ساعت جوانان را به خاک و خون شان رنگین می سازند.

ت ین مصیبتوان این ندارند تا و طن را ز و نی گلو و شاَدوهللا، نه عبدهللا و نه اتمر و بسم هللا و امرهللا نه غنی و

 بنمایند. رهانند و به مردم عدلوا

 

 

  

 


