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  !!!بی ننگ زير سايۀ آن درخت مينشيند

دقيقاً به ساعت  2012فبروری  17مھور المان امروز رئيس جُ  Christian Wulff "کريستيان وولف"
، "کور خانه نشين از بغداد خبر داره"من که خانه نشينم و گويند . يازدِه صبح از وظيفۀ خود استعفاء داد

دلک تنگم ميخواھد از ھمه چيز و کيف و کان اين جھان، چه که حتی از کيف و کان  کون مکان خبر 
  :به ھر صورت. داشته باشم

Dح در خانه نشسته بودم و منتظر ساعت موعود، تا رئيس جمھور المان در سالون مجلل و باصط
قصر رياست جمھوری حاضر گرديده و با خواندن يک اعDميۀ مختصر اما نافذ،  "نمفشّ "عاميانه 

س در تاريخ المان فدرال ديده نشده بود که در مدت کوتاِه دو سال، دو رئي. استعفای خود را پيش کرد
حدوداً دو سال پيش رئيس جمھور آن زمان المان به نام . جمھور پشت سر ھم، پشت کDه خود بروند

که در طياره در ھنگام بازگشت از  به نسبت آن مصاحبۀ نيرنگيی Horst Köhler  "ھورست کيولر"
ن بيچاره و آن آ. سفر افغانستان داده بود، مجبور شد که تن به تقدير داده و از ِسمَّت خود دوری گزيند

  :ضمن آن مصاحبه گفته بود، که "راستگوی کلکِ "

  »!!!خود بضرب شمشير دفاع کنداقتصادی در صورت لزوم بايد المان از منافع « 

بيچارۀ مسکين نميدانست که نبايد ھمه رازھا را فاش ساخت و به گفتۀ  حافظ که در بارۀ منصور حDج 
  :فرمود

  بلندسر دار   زو گشتــيار ک گفت آن 

  جرمش آن بود که اسرار ھويدا ميکرد

که اگر فاش  ؛دند و ھرگز بر زبان آورده نشونچون بعض گپھاست که بايد ھميشه در پردۀ استتار بمان
  :گفته اندقدماء ی را به ياد ميدھد که بخاطِر زبان سرخ برباد ميرود؛ که سبز سرِ حديث  د،نگرد

  !!!ميدھد بر باد سبز سرِ  سرخزبان 
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 پھای خرد و ريزه و کم و کسير و وقتی ميبينم که در سرزمينی نظير المان بخاطر گ! به ھر تقدير

اصطDح پيش پای افتاده، سرھا به باد ميروند، يادم از مملکت مظلوم خودم می آيد که در آن چه ب
م درو تداعيش البته نه به شيوۀ حضرت حافظ شيرازی که ماِه نو را ديد و مزرع اعمال و ھنگا. ميگذرد

  :گشت؛ يعنی که نه آن طوری که حافظ فرمود

  مزرع  سبـز فلک  ديدم و داس مِه نو

  يادم از کشتۀ خويش آمد و ھنگام درو

چون ما مسکينان در وطن عزيز کدام گناھی نکرده بوديم، که عی نگرديد، ابرای من چنين صحنه ای تد
ابلی تداعی گشت، که در آخر اين معروضه بلکه آن ضرب المثل معروف ک. به جرمش مجازات گرديم

  .پيشش ميکشم

وقتی ميبينم که در وطن محبوبم چه ظلمھاست که روا داشته نميشود و چه جناياتيست که مرتکب 
وقتی قصۀ رؤسای جمھور المان را ميبينم که اين طور .... نميگردند، و چه خيانتھاست که سر نميزند، 

آيد که چقدر جنايت ديگر بايد رخ بدھد و چه مقدار ظلم بر مردم و مفت و کالذی مفت ميشود، حيفم می 
خيانت بر خاک پاکم برود، تا جنايتکاران سر در جيب تفکر زده، از کرده پشيمان گردند، خِط بينی 
بکشند و از پيشگاه وطن و پيشگاه مردم ستمديده و پيشگاه تاريخ خونچکان ما خاضعانه معذرت 

ه اين آرزو را به گور خواھيم برد، فقط ھمان يک ضرب المثل کابلی ست که متأسفانه ک!!!! بخواھند
ُموجب تسDی خاطر ميگردد؛ ضرب المثلی که در مورد جنايتکاران و خيانت پيشگان رنگارنگ وطنم 

  :به يقين مصداق پيدا کرده است و پيدا کرده راھيست و آن اينست

  :بی ننگ را گفتند

  »کنه چی ميکنی؟؟؟ اگر در فDن جايت درخت سبز« 

  :گفت 

 »!!!)!!!زير سايه اش مينشينم(زير سائيش ِمِشنُم « 
  


