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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠  می ٢٢برلين، 
  

  
  
 
 

  اشغالگران و توهين به حيثيت افغان
  

  !!!!!عجب صبری خدا دارد
  
  

 
  توهين به حيثيت افغان

  
  

آهنگی از خوانندۀ محبوب و فقيد " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ، پورتال ٢٠١٠ می ٢٢  ، صفحۀ امروزدر
  »!!!عجب صبری خدا دارد« : را شنيدم که ميخواند " احمد ظاهر"وطن، مرحوم 

حنه هائی سخت اين آهنگ عصيانگر را سراپا شنيدم و صحنه هائی را ديدم که توأمان با آهنگ تعبيه شده اند؛ ص
  .دلخراش و حکايتگر از تراژيدی چند دهۀ اخير افغان و افغانستان

بالفاصله پس از آهنگ، تمام متن اين ترانه به نظرم رسيد و دريافتم که سرايندۀ اين نشيدۀ کم " يوتوب"در صفحۀ 
 پورتال ميگذرانم، اما من اين ترانه را در آخر نوشته از نظر خوانندۀ ارجمند.  است"معينی کرمانشاهی"نظير ، 

  :قبل از آن 
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های تراژيک را خواهد ديد و بدون شک، هر عکسی را در ذات خودش جگرخراش  خوانندۀ عزيز خود صحنه
از نظر من مگر جگرخراش ترين صحنه صحنه ايست، که اسائۀ ادب عساکر اشغالگر را نسبت به . خواهد يافت

 گذشتانده اسی کرده، از نظر تو خوانندۀ گرانقدرين صحنه را عکمن هم. ديک پيرمرد باوقار افغان مجسم ميساز
  :و جمله ای را بدرقه اش ميکنم

   چه خواهد کرد؟؟؟دانيد که اين پيرمرد افغان بخاطر اين توهينمي

  :من ميگويم
  بخاطر همين توهيناگر دست اين پيرمرد برسد، 

   !!!!!!!!!!!واهد زدجبروت آسمان و زمين و کائنات را برهم خ                   

  

  :و اينک تمام ترانه
  

  ! عجب صبری خدا دارد
 

  ! عجب صبری خدا دارد

، جهان را با همه  ظلم را ميديدم از مخلوق بي وجدان، آه اول   اولۀلحظ ، همان يکاگر من جای او بودم
  .به روی يکدگر ويرانه ميکردم زيبائی و زشتی

  .عجب صبری خدا دارد

 ، که ميديدم يکی عريان و لرزان ، ديگری پوشيده از صد جامه رنگين ، زمين و آسمان را اگر من جای او بودم
  .، واژگون مستانه می کردم

   !عجب صبري خدا دارد

براي خاطر تنها يكي مجنون صحرا گرد بي سامان ، هزاران ليلي ناز آفرين را آو به آو  . اگر من جاي او بودم
   .آواره و ديوانه ميكردم ،

  . صبری خدا داردعجب.

در همسايه صدها گرسنه ، چند بزمی گرم عيش و نوش ميديدم ، نخستين نعره مستانه  اگر من جای او بودم ، که
  .خاموش آندم ، بر لب پيمانه می کردم را

  .عجب صبری خدا دارد

  از کفپاره پاره  ه ،او بودم ، نه طاعت ميپذيرفتم ، نه گوش از بهر استغفار اين بيداد گرها تيز کرد اگر من جای

  .زاهد نمايان ، تسبيح صد دانه ميکردم

  .دارد عجب صبری خدا

بی وفا معشوق را ، پروانه  اگر من جای او بودم ، بگرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان ، سراپای وجود
 .ميکردم

 
ا معدوم هر اين علم عالم سوز دم کش، بجز انديشه عشق و وف که می ديدم مشوش عارف و آهی ز برق فتنه

  .افسانه می کردم فکری در اين دريای پر

  .عجب صبری خدا دارد

کبريائی ، با همه صبر خدائی ، تا که ميديدم عزيز نا بجائی ناز ، برگی ناروا  اگر من جای او بودم ، به عرش
  .خواهی می فروشد گرديده

  .گردش اين چرخ را وارونه بی صبرانه می کردم

  .خدا دارد عجب صبری
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  .من جای او باشمچرا 

  .های اين مخلوق را داردتاب تماشای تمام زشتکاري همين بهتر که او خود جای خود بنشيند و

  .بودم وگرنه من به جای او چه

  .يک نفس کی عادالنه سازشی با جاهل و فرزانه می کردم

  .خدا دارد عجب صبری

   !!!!!عجب صبری خدا دارد

  

  

   
  

  

  


