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 کند!!! خدا خیر
 

آماده بسازم، نظرم  «آریانا افغانستان آنالین» پورتال محبوب در مطلبی برای نشر ،سروده های گذشته از ممی خواست

 جمهوری سروده شده است، جلب کرد. ازانتخابات ریاست  را منظومه ای که پوره سه سال پیش به مناسبت تقلب در

ها ادامه  تمام اورگان در بی نظمی ها و خود خواهی ها بخش نشده است و هم ثمر ج آن انتخابات هنوزئنجا که نتاآ

 حیث تکرار حسن با پشگفتارش تقدیم کنم.ه دارد، اینک همان سروده را ب

، با طی انگشتان خود سر پا و ست دادن دست ود ، با ازمالی ردمی که با قبول خطرات جانی و، متقلب به آرای مردم

عی مرج هر نهاد و هر ، ازخود را انتخاب کنند ی رفتند تا کاندید مورد نظرأاصله های طوالنی پای صندوق های رف

ین سفانه اأخیانت به وطن. مت صبوری مردم و بردباری و ، خیانت به صداقت وکه صورت گرفته باشد خیانت است

ا ب به تحریک بیگانگان ،هنگامه جو فرصت طلب واینک مردمان  صورت گرفته است ودوم انتخابات  ورد خیانت در

چه زود تر به  های ذیدخل هر ا مختل می سازند که امیدوارم طرفر دیار و صدا آرامش شهر و راه اندازی سر

       شود:  این بی نظمی وسیعتر ۀنگذارند دامن موضوع رسیدگی کرده و

 

 کند خیر خدا هافتاد طرخ هـمه جا در کند خیر افتاده خدا ر، شرشه در ازب

 کند خیر افتاده خدا گذر هر رزه درـل جنوب ز و شمال مخالف زی وزد باد م

 کند خیر افتاده خدا رده درـپ ،رحیله گ وانه به تقسیم مناصب باهمـه دیــدوس

 کند خیر خدا هافتاد زر زور و ، وه زنب ، پریشانی چندیکـن پـی افشای بـد و

 کند خیر افتاده خدا ضرر ان وبـه زی ما باهم ذرــود گـخ دل وـاکـپـردم مـ

 کند خیر داـتاده خـاف رــس د زـاقتـِن ف جنگ اقوام ، زه بگویندآنک رسم ازت

 کند خیر تاده خداـاف ـه سرا، بمن دام اشا دارندتـم دور ن ازان وطـنـدشـم

 کند خیر داـتاده خـاف وای دگـربــه هـ ر، جاه طلبــخب یـدا بپیشوایان خــ
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 کند خیر داـافتاده خ ه ورهمه جا شعل سوزد وطن می شعله عمری که درین شده

 کند اده خدا خیرافت رــدرکف شان تب زند این بی خبرانریشه خود می تیشه بر

 کند خیر داـخ هتادـاف را پسـب درکه پـ ، آهنگ اخوت گم شدهمهان ـمـی از

 کند خیر خدا هافتاد شر و ن شورکه چنی هیهاتیره سری کرده تقلب خ یالمظ

 شبت را اثری نیست )اسیر( و روزۀ شکو

 کند خیر افتاده خدا رـه گوش کـمـه هـک

 

 فرانکفورت، م1۴ جون2۷ اسیر() نسیم م.

 

          
 


