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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  شبانه ھای من
) ٩(  

  
  

در ميان دود غليظ و سياھی که آسمان کابل ما را اندوھگينتر می کند، صدايی به جاودانگی پيوسته است؛ صدايی 

  :تا ديروز در نخستين شعاع بامدادی کابل فرياد می زدکودکانه ای که 

و چند لحظه بعد اين صدا در ميان شليک گلوله ھا و ....  پالستيک، پالستيک بخريد، خوبش اس،  دانه دو افغانی

  ....رفت تا در ميان شبانه ھای من اتراق کند و. انفجار تا آسمان رفت و با زندگی پردرد کابلستان پدرود گفت

نک مادرش، مانند صدھا مادر ديگر آن ترنم کودکانه را در بغضش می کارد و من در ميان اين ھمه بغض و اي

  :نفرتی را می بينم که او فريادش می کند

  . نفرت از اسالم سياسی و ارتجاع مذھبی، نفرت از استبداد و نفرت از استعمار امپراتوری جھانی

پيرانه اش می ريزد و من در زاللترين قطره ھای لغزيده چشم ھايش، و اينک پدرش، دانه دانه اشک بر گونه ھای 

  :لعنتی را می بينم که او فريادش می کند

، لعنت بر حنجره ای که هللا اکبر گويان می کشد، "دموکراسی اھدايی"، لعنت بر "مبارزه عليه تروريزم" لعنت بر 

  ...لعنت... لعنت

زمستان .  به جاودانگی پيوسته است-  پنجشيری، لغمانی، باميانی، کندھاری، بلخی، کنری–ِو اينک صدای رشاد 

  :کرخت نگذاشت تا يازدھمين بھار را در کنار خيل دوستانش فرياد بزند

  .... پالستيک، کاکا جان، پالستيک، خوبش اس، ، دانه دو افغانی

  :ر گرگ و ميش، با صدايش کابلستان را بيدار کنداما، امشب رشاد ديگری در بستر سرد خوابيده است تا فردا د

  . کاکا جان، خاله جان، پالستيک

زيرا اين سرزمين ديگر مال ما نيست، . و باز بغضی در گلو خواھد ترکيد و دردی در شبانه من اتراق خواھد کرد

اران سبز، هللا اکبر مال رشاد و رشاد ھا نيست، اينجا چکمه پوش ھای امپراتوری کيش و مات می دھند و تسبيح د

گويان مھره ھای مست اين بازی اند و حنجره ھای پارلمانی، کارشناسی، فرھنگی؛ ھمه و ھمه حريصانه گند 

  .شان را می بلعند و شکر خداوندی به جا می آورند" دوستان جھانی"
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  :  در سکوتی که سرشار از ناگفتنی ھاست، با شبانه من فرياد می زند-  رشاد ما–اما او 

  .بگذاريد اين وطن، دوباره وطن شود"

  ."بگذاريد سرزمين بزرگ و پر توان عشق شود

  

  ...و
  

  .تا يک شبانه ديگر
  
  
  
  
 


