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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 Political سیاسی

         
 انجنیر خلیل هللا معروفیدپلوم     

  4112 دوم اکتوبرــ  برلین          
 

  

  
 ثانی"ِ یعقوب عبدالرحمان"

 و 

 "پیمان امنیتی" امضای

پیش در ستایش اشعار میهندوستانه و وطنخواهانۀ شاعر بادرد افغان و همکار گرامی  چند روز

، جناب الحاج خلیل هللا ناظم باختری، مقاله ای نوشتم، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

؛ که ُعنوان خود مأخوذ از یک بیت این شاعر دلسوخته و !!!"اد بادخانۀ آزادگان آب"زیر عنوان 

عاشق افغانستان، اشعار زیبای ستایندۀ وطن و  در آن مقاله نوشتم، که این شاعر  . بادرد است

افغانستان عزیز فراوان سروده است و تعدادی آن قدر دلنشین است که حکم شعار و وجیزه را 

 .دارند؛ که میسزد شعار بیانیه ها و خطابه ها قرار گیرند

داد و بیداد از "ود، بیت پرسوز و پر جزع و فزع ناظم صاحب در یکی از پارچه های نافذ خ

ساخت و بافت و قالب و . را انشاد کرده بودند !!!"رم و به دستم نیستاکه وطن د     برای خدا

معنی و روانی و ُسترگی این بیت، میرساند که رفته رفته زبانزد عام و خاص گردیده و روزی 

قالب و معنای این شعر بسیار به شیمای حکم ضرب المثل را به خود بگیرد؛ در هر صورت 

 !!!ضرب المثل برابری دارد

 !!!داد و بیداد از برای خــــــدا

 که وطن دارم و به دستم نیست

 چه چیزی را بیان میکند؟؟؟

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    4 

این بیت گوشزّدی و هشداری به وطنداران وطندوست و میهنپرست است، که استقالل وطن ما 

 !!!طن داریم، ولی اختیارش را نداریمخود نیستیم؛ و وطن در خطر است و ما مالک و صاحب  

کابلیان ارجمند که ضرب المثلهای نافذشان زبان به زبان و دهان به دهان گشته و ورد زبان همه 

 :اند، مثلی دارند؛ کهه و عامشمول شد گرفتهمردم ما قرار 

 !!!ریش از مه و اختیارش از مال

 .پیش دیدۀ گنهگار ما قرار گرفته است اینک ،مصداق هردو

به  "عبدهللا غنی"یک روز بعد از احراز کرسی ریاست جمهوری ادارۀ مستعمراتی کابل؛ اینک 

حامد کرزی که در خیانت و . "ندفرمود"را تسجیل  "سودای وطن"قول خود وفاء کرده و سند 

، که نامش در تاریخ از آن  خود ساختا دنائت از هیچ وطنفروشی پس نمیماند، الاقل این امتیاز ر

 ؟؟؟!!!ثبت نگردد "فروشندۀ افغانستان"به حیث 

استعمار انگریز در وطن ما همیشه ُعّمال و گماشتگان خود را بر اریکۀ قدرت نشانده و بعد 

و  "دیورند"و  "یعقوب خانامیر "و  "گندمک". معاهدات ننگین را با ایشان امضاء کرده است

ه  این خاک از آن  "حمان خانامیر عبدالر" سخت ورد زبان تاریخ ما گردیده است، که از ک ه تا م 

 :اما. واقفند و بر آن دو نمیبخشایند

 " عبدالرحمان یعقوب"اگر یعقوب و عبدالرحمان توته هائی ازین خاک را به دشمن فروختند، 

در اختیار پیمان  و ندا فروختبه امریک "دربست"اینک وطن را  "عبدهللاغنی "ثانی؛ یعنی 

 !!!ندتجاوزکار ناتو قرار داد

رسماً  ،امریکا ازین پس تمام قلمرو افغانستان؛ یعنی قلمرو زمینی و هوائی و فضائی وطن ما را

در اختیار خود دارد و از همینجا میتواند عملیات عسکری را بر دشمنان بالقوۀ خود، چین و 

مات نظامی امریکا از قلمرو افغانستان، یقیناً بدون پیامد اقدا. روسیه و ایران، به راه اندازد

خاک پاک در رستۀ اول توضیح هم آشکار است؛ زیرا در صورت چنین یک تقابل نظامی، 

ل خواهد افغانان مورد ضربات دشمنان امریکا قرار گرفته، پایمال و به خاکدان  خاک مبدّ 

 !!!!!!گردید

 ستنی "امنیتی قراداد  " ،این قرارداد

  بلکه

 !!!افغانستان است " تباهی رارداد  ق"

 


