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 دردھای پايان ناپذير
   افغانستانيادی از به خون خفتگان اخير در اُرگون و سراسر

  

با آزاد شدن طالبان سرشناس از زندانھای بگرام و گوانتانامو، درين اواخر ھمه روزه در سراسر           
افغانستان حمالت انفجاری صورت ميگيرد و تعداد کثيری از مردم عوام را به کام مرگ ميکشد 

ا در اولين قدم، طالبان به متأسفانه مسؤوليت تمام اين فجايع ر. و خانواده ھا را سوگوار ميسازد
چنان که فاجعۀ خونبار اخير در اُرگون . عھده ميگيرند و به رنج مردم و افتخار خود می افزايند

و در اکثر واليات و حمالت مکرر بر ميدان ھوائی کابل، نتيجۀ ھمان لک بخشيھای دولت در 
  .برابر برادران آزرده خاطر است

يم دھۀ اخير، انگشت انتقاد ما ھميشه به طرف ھمسايگان اشاره داشته با حوادث خونين سه و ن          
است، در حالی که با اندک تعمق ميبينيم که عاملين اصلی تيشه به ريشه زدنھا، غالباً خود ما بوده 

اين ما بوديم که برده وار، دولت خون آشام شوروی وقت را اجازۀ ھجوم در وطن داديم؛ اين . ايم
 نام تنظيمھای جھادی، فرمان مقامات ايران و پاکستان را برديم و شھرھا را ما بوديم که زير

ويران کرديم و باآلخره اين ما بوديم که زير نام طالب، سر بر آستان دستگاه جاسوسی جھنمی 
و اکنون ھم . آی پاکستان گذاشتيم و تا امروز سلسلۀ خونريزيھا را در وطن ادامه داديم. اس. آی

در اکثر اُرگانھای دولتی و ملکی کسانی وجود دارند که سرسپردۀ ھمسايگان شاھد ھستيم که 
ھجوم غير . مغرض و مشغول کارشکنيھا ھستند و زمينه را برای نفوذ بيگانگان آماده ميسازند

در ھيرمند و کنرھا نيز بيرون ازين . آی. اس. مترقب  اخير طالبان زير چتر حمايت اردو و آی
ازۀ  زندانھا به روی طالبان و يا به اصطالح روز، برادران آزرده گشودن درو. مظنه نيست

، اين مصيبت را بار آورد، تا خاطر، آزادی تعداد کثيری از آنھا که به سطح جھانی محکوم بودند
طالبان يک بار ديگر خود را منسجم تر ساخته، با استفاده از قدرت آزادشدگان که ھر کدام 
مجرمين حرفه ئی و حقيقی بودند، ھر روز و ھر ساعت در ھر گوشه و کنار، حتی ادارات 

  .   شوندرسمی ھجوم آورده، سبب نارامی عمومی و قتل بی گناھان در سراسر افغانستان 
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فاجعۀ خونين اُرگون در پکتيکا، باز جان نود نفر بيگناه از جمله بيشتر زنان و اطفال را گرفت و 
اين فاجعه سلسله حوادث خونينی . تعداد کثير ديگر را زخمی و در ورطۀ مرگ حتمی قرار داد

ست که درين اواخر، بخصوص پس از آزادی غير مسؤوالنه آدمکشان آزرده خاطر، از 
  .انھای بگرام و گوانتانامو در سراسر افغانستان و حتی در پايتخت، ھر روز صورت ميگيردزند

    

  ز سالھا ست  که ميھـن نشسته در خون است      کنار دامن  ھر  خـــانواده  گلــــــــگون است

  د جيحون استبلند گشته  ز بکــــــــــــــوا  ندای  سوختگان      تالطم غــــــــِم  بيحد،  به  رو

  ز جھـل  ازخــود  و بيگـــــــــانه درد ميبارد      تگـــرگ حـادثه ھا نيز، روزافــــــزون است

  گھی  ز قھــــــــر طبيعت،  زمين ھمی لرزد      گھی ز آب خروشان، جھان دگــــرگون است

  ز شماره  بيرون استگھی ز لغزش کـــوه و کمر، فــــرو به زمين      به غـــم فروشدگــان، ا

  گھی به کابل  و غــزنی  و فارياب و ھـرات      گھی به شيوۀ خونين،  به  شھـر اُرگون است

   باغ و راغ و بُستان است      گھی به  شعله فـروخفته دشت و ھامون استگھیبه خون نشسته 

   جويھائی از خون استگھـی  ز معـصـيت  انتحـــــــــــــاری  طالب      به شھر و قريه و ِده،

  ازان زمان که به فـــــرمان رھا شد از زندان      تــــــرور و قـتل درين جمع جزِء قانون است

  از خــــط  و خـــال  بتان سخن نکنی" اسير"

           ترا فقط غـــم ميھن  کالم  و مضمون است؟؟
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