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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 
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 Satire ــــــــنـزطــــــــــــ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠  می ٢١برلين، 
  
  
  

  
  اوغانستان خانی ننی ناتو

  

  )افغانستان خانۀ ننۀ ناتو(
  

  ـــــنزطــــــــــــــــ
  

 که رحمت حق بر روان پاکش باد، دقيقًا هفت قرن پيش از امروز "حافظ شيرازی"حضرت خواجه شمس الدين محمد 
  : تشبيه کرده، فرمود"سرای دو در" را به دنيا

  

  ون ضرورتست رحيلـچازين سرای دو در، 
  ه سربلند و چه پستــرواق و طاق معيشت چ
  

 است، ديگر تفاوتی ندارد، که انسان در وفور ُمعاش و "آمدن و رفتن" فقط "زهخانۀ دو دروا"هدف ازين يعنی وقتی 
  :البته هدف حافظ از گفتن اين بيت اين نبود، که . تنعم بزيد يا در تکدی و تنگدستی

   

  »!!! و بگذار که منعم آسياب بی آب را بر فرق فقير بچرخاند.  منعم،بگذار فقير فقير باشد و منعم« 
  

ظالم جری تر شد و تا که .  آن را آنطور گرفتند، که گرفتندعالمين بيت ابدًا اينطور نبود، ولو که خلق هدف حافظ از
و مظلوم آنقدر صبور و از خود گذر گشت، که در پيش ظالم زبان خود را . در توان داشت، در فرق مظلوم کوفت
  . نکرد" ُچلــُـل"شور نداد و به اصطالح زيبای کابلی 

ن را هم حتی در همان وقت به قوت واليت خود درک کرده بود، که در آخرالزمان و در قرن بيست حضرت حافظ اي
خانه ای که گوئی مال بی صاحب است، که هر .  را پيدا ميکند"خانۀ بی در و بی دروازه"، حکم "قلب آسيا"و يکم، 

 "قلب آسيا"کس بيايد و هرکس برود و کس نگويد، که چرا آمدی و چرا رفتی؟؟؟ حافظ که کالم فنان داشت، موضوع 
  :را اينطور فارمولبندی کرد

  

  هر که خواهد گو بيا و هر چه خواهد گو بگوی
   و دربان درين درگاه نيست اجبـ حکبر و نازِ 

  
  :يعنی چی؟ يعنی  

" للو و پنجو"و " سگ و سگــُر"است و حاجب و دربان و نگهبانی ندارد، پس هر " بی صايب"مال " خانه"چون اين 
  !!!!!د دارد وارد آن بشود  و هرچه دلش ميخواهد، ميتواند بگويحق
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در مزار " آتش گرفتن " برای خبر سفر سه ساعتۀ رئيس جمهور المان را نشر کردند، که گويا٢٠١٠ می ٢١امروز 
همينکه اين خبر را شنيدم، فورًا . القات عساکر خود، سوار طياره شده و راهی المان گرديدشريف پياده شد و بعد از م

  . افتيدم"خانۀ بی در و دربان" حافظ و آن خواجه بفکر همان بيت 
ان ــ بشمول وفاداران که بعض کس "دوست و صد درصد دوست افغانستان"ممالک ما همه شاهديم که دولتمداران 

فوقتًا فوقتًا سوار طياره شده و از مستعمرۀ ميدانند، " اشغالگر"ــ  ايشان را "  آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان"پورتال 
  .خود ــ ديدن ميکنند" جاناجانیکشور دوست "خود ــ ببخشيد از 

 "توممالک متحابۀ نا" ديگرِ و سّياسان سيان ياو سمهور ـ نيست که وزارء و وکالء و رؤسای ُج"نيکبخت"کدام روز 
  !!!ــ خود نائل نگردند" کشور نور چشم" ــ ببخشيد "زرخريد"به ديدار سرزمين 

غالمخانۀ "در " ملی خوردن" که برای ی"غالم زرخريد" از "صاحبخانه مهمانانِ " اين همه گرم
  : بلی عزيزم؟؟؟؟ "یکوصال مشوری "نشسته است، حتی از روی زمانگی هم " ارگ

  !!!!!!!!بکنندهم حتی سؤالی " حاجب و دربان"د، بدون اينکه از اينان يگرنگ می آيند و ميرون
  

  م دارد؟؟؟؟؟؟ اشغالی و مستعمره مگر شاخ و ُدکشور
 

  


