
  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

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

  

 زي عزميرعبدالرحيمداکتر 
 ٩/٢٠/٢٠٠٩ورجينيا ، 

  

  

 

  "افغان جرمن" گردانندگان به
خسته حمد خال م به حضور مرحوم موالنا ی خواندلي مجلس بكي انسان هرزه و نافهم در كي سال قبل ۴۶ حدود در

  خواندندي را مدلي داشتند و اشعار بفي خوانان هم در آن مجلس تشردلي شناسان و بدلي تعداد از بكي.  نشسته بود، 

 آند، بدون ی فهمدلي نماند و تظاهر به  بب شناسان عقدلي بري از سانكهي ای آدم هرزه براني ا.كردندي مفيو آ

  ".ر ساله است دارم آه هزادلي آتاب بكيمن " : مقدمه گفت

  :  گفتشي براهي با تمسخر و آنانا از حاضریكي.  ديچشمان موالنا خسته راه آش

   ".  آن آتاب را در عالم ارواح نوشته بوددليحضرت ب.   آقا من هم از همان آتاب خبر دارمیبل"

 فرد كياما .   است همان آتابني صاحب، ای بلی ببرد، گفت بلی آن شخص پهي آنایا به  معننكهي بدون اهرزهآدم 

  : حوصله اش طاق شد و رو به آدم هرزه آرد و گفت  گريد

  ".سوزدي مدلي گور بد،نري را بگدلي نام بی مانند تو حتیئاگر آدم ها"

 را به آتش دلي گور حضرت ب"افغان جرمن" ان و سردمدارشوديبعد، حادثه دوباره تكرار مسال  ۴۶درست 

مقام از  یهر آس و ناآس.  خواهدي دانش و فراست مت،يآوردن از خود شخص را به زبان دلياشعار ب.  كشنديم

،  و قلم ناپاك خود سازد في زبان آورد و اشعارش را ورد زبان آثر را بدليگ حضرت برز نام بتواندي، نمیوانيح

   . هم باشدی و مولویولو آه حاج

.  ديمال گرد شان بری شد و پس گوئءافشا شان في آثتيهو.   سخت درمانده شده اند"افغان جرمن" نسردمدارا

 ی و مولوی با القاب حاجتواني  ناپاك را نمیوجدان ها.   گرددشاني مفسد هم نتوانست پرده پوش ای هایآمك حاج

 ی  برا.شدندي مخي تارۀ عمر افراد برجستال و مني و گلبدی  ربانبود، یاگر چنان م.   دادقليو مال  شست و ص

 "افغان جرمن"ران ا در وجود سردمدآه یزي  الزم است، چی قلب و شرافت انسانی  صفات،ي،  معنو"خوب بودن"



 به آنها "خرم" و "سپنتا" مانند یئ آدم هامهي نی ها آنقدر زبون و مفلوك شده اند آه حتنيا.  شوديسراغ نمهرگز 

 دون همت  هر ی پاري و زدنيبهر سو دو.   دنكني ها رد متي اعمار سایرا شانرا بی و تقاضادندهيجواب رد م

 را  از "افغان جرمن" شما سردمداران ی انسانتي گردند، شخصبي نصیوروئي و ی چند دالرنكهي ایافتادن برا

    . منهدم آرده استشهير

 را از " آزاد افغانستانــافغانستان آزاد " انگذاراني بندي تا اگر بتواندي ها  هم مدد گرفتک و از لچدي آردی سعاريبس

 نيمضام.  ديطرح تان موفق نشد  اند آه چرا دری آه اربابان شما سخت بر شما عاصميدانيما م.  دينه بدر آنصح

 هم دي و باستي اربابان تان قابل تحمل نی  برا" افغانستاناد آزـافغانستان آزاد ـ" آننده و آوبنده در پورتال ءافشا

لطفًا .  دي آنء از جانب اربابان تانرا به وجه احسن اجرا سپرده شدهفي آه وظاديشما نتوانست.  قهر و غضب آنند

 اتانيجر.    داردیهر عمل و آردار شما جواب.  دي و از ما عقده نكشدي آمران تانرا  بر ما حواله نكنتيعصبان

  گناه بزرگ، و لچكاننها در مقابل  ابلی حتی تفاوتی و بی آه خاموش، فهماندی آشور به ما مري سال اخ۴٠ یاسيس

 یروزهي داده بود، مردم ما به چنان س"انيپرچم" و "انيخلق" دندان شكن به یاگر ملت ما در آغاز جواب ها.  است

 . افتادندینم

 شما را ، آرده اندقي آه اربابان در وجود شما تزریوي وقاني آه واآسشومي متذآر م"افغان جرمن" سردمداران به

با مردم خود فروتن و شكسته .  داشتير مسند قدرت  قرار مدرك هنوز هم   بببود،ي منياگر چن.    نخواهد آردهيوقا

نه .   شودگراني دۀ آه باعث حسادت و عقددي نداریتيفي آنيشما آمتر.  ميگذاري خوآان نمی اما سر به پام،ينفس

  :یتي و نه فضلدي داری نه دانش،ینه وجاهت  ودي داریرتيس

  .مي با شما موافقنصورتيدر ث حسادت ما شده، شما بدرگاه استعمار باعیبوسياگر پاــ 

  .مي شما باعث حسادت ما شده، با شما موافقی در پی پی هایاگر سرشكستگــ 

  .مي پرستان از شما سبب حسادت ما شده، با شما موافقطاني شتياگر حماــ 

  .مي با شما موافقده،ياگر شهرت آاذب  شما باعث حسادت ما گردــ 

    مي سبب حسادت ما شده، با شما موافق شمایاگر خود فروشــ 
 

   آه نستي حسادت بزرگ ما ااما

 !ميني بی انسان مۀيافي و قفيشما را در رد
 

   


