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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  تن مــــبادگبر زنده ي شور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وگچو 
شور به دشمن دھيمگ کهشتن دھيم        از آن به گھمه سر به سر تن به   
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 Political سياسی

 
  .آزاد ل
 ٢٠١۴ می ١٠

 

  .شر منده ام!! مادر وطن 
 دـاليـی نـم  مــ غگاـر به خـبـاز داغ ت     دـود می باليـه خـ بهـکی ـتـاده درخـتـاف

 دـ به زير سايه ام می خوابيکه کسآن       ؟:فتاگ ات زد ی به ريشهکسچه  :فتم گ

 

 سرا پايت را به آتش ، ادوار تاريخ سوختیۀ در ھم، سرا پا آتشی که؟؟ تو!بھشت زير پای توست : فتند گنميدانم چرا 

 نوای ،رسد وچه ھايت ھنوز ھم بوی خون به مشام میک از ، ويران  نمودند، ترا سو ختاندند ،ھمه خون ريختند! شيدندک



www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ٢

ران و جالدان دوزخ را به آن گ ستمۀ ھم، است ک ھر وجدان پاۀنندکان و محرومان دامانت بيدار گسنرگ ،ان گبرھن

 دارند؟ دام بھشت صحبت میکاز  دانم آنھا  با اين ھمه نمی،ی آن در  وجود تو مجسم ساختنده ئل افسانکش

 از چپاول افتخاراتت توسط ،از تاراج ھستی ھايت!وردند اارت نيگ اين فرزندان ناخلف بر روزکهی ئچه مصيبت ھا

 رشد ،ت پروراندی ک ھزاران سال آنھا را در دامان پاکهی ئانی و بی حرمتی و بی تفاوتی آنھاان از بی وجدگانگبي

تند ی ھزار ساله ات را فروخگ ميراث ھای  انسانی و فرھن،ارت نمودند کس خا،غم ھايت افزودند  اما بار غمی بر،دادی

 ! شيدیک کهردند چه رنج ھای کو افتخار ھم 

 ،ردند کار شدند و تا توانستند خراب کخراب! دامان ناز طبيعی ات ھمه ۀ پرورد، سيه دالن تاريخی ، پوچ مغزان،انیکس

 .جا مانده آيات وحشت و سياھی خواندنده لوخ ھای بک و گ و بر سن،ويرانه ساختند 

واری و گشت و قدرت مندانه با بزرگ در مقابل ھيچ ستم و ظلمی خم نزگھر رسايت  ر و قامتکپي! ای وطن ! ای مادر 

       .تیکسز نشگ ھر، خسته نشدی ،صبر استقامت نمودی

 ، تو ھيچ نوع تقصيری در پيدايش که دزد و رھزنت ،رگچپاول ،منفعت طلب ، بی ناموس،موجودات آدم نمای بی وجدان

و ! شتندگوحشی و درنده ! انه پذير شدندگ و احمقانه بيرحم و بي بيشر مانه ،جبونانهرشد و نشو و نمای آنھا نداشتی چه 

  !زبون نشدی! ردیک اما تو احساس تنھائی ن،ان را پذيرفتند گانگغالمی بي

 ت راکان دامان پاگننده مشام باشندکثيف و مسموم ک تا باد ھای ،تند کسدر و پنچره ھا  را ش ،خانه را ويران ساختندآنھا 

را  ذاشتند تا آنگ پنجره ای ن، فرزندان سالمت استک مشام ھای پاۀنندکثافت ھا اذيت ک بوی تعفن اين ،آلوده سازد

ن جنوب بست ؟ ديواری نماند تا در پناه آن در مقابله با وحشت آفرينی خرس کرد باد ھای سياه  خفه گغرض ممانعت از 

                                                    فترگر گھای شمال سن

 .شر منده ام از آنچه بر تو روا داشته اند!! مادر وطنم! مادرم !! وطنم 

 به ،پدتداشتن تو می ھگ آزادی تو وزنده ن،ی برای تو ئ چون ھنوز قلبھا،رده نيستمکم گوامنده و ره !! اما ! يرمگمن دل

داشتن قامت رسايت می ھگ به خاطر بلند ن، احترام به تو،ی در سينه ھا به خاطر عشقئقلب ھا!!  ره ھايت احترام است ذ

را از و  تا ت،شوند بان شدند و میخاطر سر بلندی ات قره آنھا  در مقطع ھای زمانی ب!  پيدتپد و خواھد ت می ،پيدت

 مر حله به مرحله به پيش ،به قدم دارند در پھنای غرور و سر بلندی ات  قدم ھگال اھريمن وحشت آفرين در امان نگچن

 در پی سقوط و نا بودی کهانيکس ۀھم!! يوس مباش أ م،دارند ھگ و پر تجلی ن، استوار،را ھمچنان زنده وروند تا ت می

باالخره آن ھمه طلسم ھای شيطانی در ھم خواھد ! مسار آنھا رو به غروب استات بودند آفتاب عمر بی مايه و شر

شود و از ھم خواھد  ته میکس برای اسارتت ساخته اند شکه حلقه ھای زنجير ،وده خواھد شدی ھا زک تاري،ت کسش

 .پاشيد

بودی ات در اتحاد اند در زباله دان تاريخ مدفون خواھند  در ناکه سياه روزان ھمه و ھمه ، دزدان تاريخ،ران گچپاول

 .بی تفاوت نيستيم و نخواھيم بود!! شد

       . انسانیۀ و ايجاد رو شنی در افق تاز،ت کز دامان پای اگمتعھديم به زدودن تاري

وت موقتی  ک از س،رتو ھمه ھيچ و پوچ خواھد بودک بی ف،شنده شده است  کين ھوای سياه و آلوده سخت اشيدن درکنفس 

ردد و گ ی مديا فر،شود  ناله می،ندکش  باالخره میکهوتی است کاين س! اھی بر لبانم می بينی ناراحت مباش گاه گ که

 جوانان ۀ شدک به آرمان ھای انسانی زير خا، شده در راه عشقت کبه سينه ھای چا!!!  بر پا خواھد نمود طوفانی عظيم

ز  از قلب ھا زدوده گ  ھر عشقتکهند گ سو،ور ھای دسته جمعی صديق ترين فرزندان انقالبی ات گ به ،رشيدت 

 .نخواھد شد

 مه غليظ است و پشت ابر ھای ،دھد ی شب را نشان میک روز ھا تاري،است  گ مرۀنندکی تعريف گ زندءين فضاادر
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 .چشم ھا قادر به ديدن آن نيست!!  اندوه و غصه ھا گسياه و تاري

 ،ی و سياھی چيزی را ديدکتوان در تاري  نمی،در بی مفھوم است کی انديشه ھای مکراه رفتن و به پيش تاختن در تاري

ی و زنده بودن اثری نيست ؟ جمعی غايب گ از زند، پنھان استگ ھمه جا مرئیوگود ش  شنيده میگھمه جا صدای مر

 . در سياھی پنھان شده استگ اندر درون مرگ مر،شنويم   را میگ و ما فقط صدای مر و مرده اند

 ی و سياھی ترا ديد؟ و شناخت ؟کين ھمه تارياشود در آيا می

 آنطوری بايد ديد و ،را ديد و تا ت،ھام رسيده است يدن سياھی و اودر   زمان،حال وقت بيداری است ! بلی چرا نه 

! ذشته است گرد فرزندان ناخلف بر تو ک آنچه بنا بر عملۀمنده ام از ھممن شر!!  مادر وطن ،ست  توۀ الزمکهشناخت 

 .اما تعھد ما صادقانه پا بر جاست

 داشتن ھر سفيدی از کتن ابر غليظ بيعدالتی ھا و پا دور ساخ، وقت زدودن پرده ھای ابھام،ت استگوقت بيداری و حر 

 ؟ !!سرخشيدن فاصله ھا با خط کسياھی  با 

 !بلی زمان آن رسيده و ما ھنوز زنده ايم

 

 

 

 

 

 

 


