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  عيد خون و آتش
  "عجب صبری خدا دارد"

که  ده است، در جائیسسه شؤی مرکه ديوانگی و ويرانگ در سرزمينی که از زمين و آسمان خون می بارد، در جائی

شود، در  که مزدوری به بيگانگان و فروش ميھن افتخار شمرده می فساد و خيانت يک اصل گرديده است، در جائی

نه وجدانی و ... بين حکمداران ، طبقات حاکم، جنگساالران و که  که شرافت انسانی رخت بربسته است، در جائی جائی

  وان عيد را به ھم ميھنان تبريک گفت؟ت نه حيثيتی باقی مانده است، چطور می

کشتن و بستن، وحشت و دھشت و در کشوريکه . شود دھد و ويران می سال ھاست کشور اشغال شدۀ ما کشته می

ه يک ديگر ب دارد که عيد را تجليل کرد و یگردد، آيا جا  حيات روزمره محسوب میبخشی ازگری و دزدی غارت

  .تبريگ گفت

روزی نيست که . روزی نيست که خانه ای  ويران نگردد. صد ھا جنازه بر شانه ھای مردم حمل نشود روزی نيست 

. روزی نيست که چند پسر نوبالغ مورد تجاوز قرار نگيرند.  بی عفت نشوند"خدابا "چند خواھر ما توسط مذھبيون 

 خانه ھای مردم بی بضاعت ِت که درروزی نيس. ن خارجی چند سيلی به روی مردم ما نکوبنداروزی نيست که متجاوز

روزی نيست که بدن انسانی  قطعه قطعه نشود و روزی نيست که زعامت بی .  با وحشيگری کوبيده و شکسته نشود،ما

توانم عيد را  از  با اين ھمه پستی ھا و خواری ھا  در کشور، نمی. وجدان کابل مورد توھين و اھانت اجانب قرار نگيرد

  . طنانم تبريک بگويمصميم قلب به ھمو

اگر من جای او بودم، در ھمان لحظۀ اول اين . اين صبر خداوندی است که تحمل چنين شقاوت ھا و ذلت ھا را دارد

  !عجب صبری خدا دارد. کردم بر میزسرزمين نفرين شده  را از بنياد زيرو

 

 


