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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی  

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2008 سپتمبر 23برلين، 
  
  

  
  با زهم کودک مظلوم افغان

  

  کودک امروز ، مجاهد فردا
  

، به زبان معظم " تارا خان"ن مقدمه اش گرديده، از خامۀ جناب را که شعری آذي" يرغلگرو ته" مقالۀ معنون به 
،  چسپيدهآن جبينخواندم و بر عکسی که در " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"و ملی پشتو، در همين پورتال 

شت رداگذرانم، تا ب  گرانقدر میگنجانم و از نظر افخم تو خوانندۀ عکس را درين مقال می همانمن . خيره گشتم
  باشد؟؟؟تو از آن چه 

  

  
  

  :من  در اين عکس دو طرف نابرابر را می بينم 
  "گريه کنان"و طرف ديگر "  نيشخند زنان"ــ  يک طرف 
  ، پای در گريزدرمانگی منتهای به خنده اندر، و آن دگری از"  نره غولی مست"ــ  يکی چون 

  ــ  آن يکی سرتا پای  در يراق ، واندگری ژوليده و پابرهنه
  يکی در معراج گردنفرازی و آندگرش در اوج بيچارگی و مسکينی ــ 
  در يک طرف غروری شدادی و در طرف ديگر، مظلوميتی فلسطينیــ  

   بی اختيار  "صاحبخانۀ"  اختياردار و در طرف ديگر"مهمان ناخواندۀ"ــ  در يکطرف 
  ــ  آنطرف غرق در خود و زره،  با شکم  گنديده و اين طرف ، انسانی يک ال قبا با شکمی چسپيده به پشت 
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  ــ  آن طرف سربازی متجاوز از کشوری تجاوزگر و با نيات تجاوزکارانه ،  اين طرف  عجزی خشمگين  و
      خشمی غوطه ور در دريای انتقام

  
 اگر زنده بماند، فردا چه خواهد کرد؟؟؟ من ميگويم، که وی دست به سالح خواهد برد  افغانين کودک مظلوما

  .و انتقام روزی را خواهد گرفت، که چنين گريه کنان از کنار فرعونان زمان و نرونان دوران ميگريخت
  

  ! ای هموطن
ازين صحنه ها هر روز به دهها !  نه خير.یمنحصر به فرد است و تکرار ناشدنگمان نبری که چنين صحنه ای 

 که روز تا روز مقاومت شديد تر و ساحۀ داردو صدها بار در نيم جنوبی وطنت تکرار ميگردد و عجبی ن
. رام نخواهد گرفترفت، ديگر هرگز آچون افغانی که يکبار در چنين حالت قرار گ. مقاومت وسيع تر ميگردد

شداد بی مقدار و  خود را از وطنداران مظلومستگان و  خود و خانواده و ببلی آرام نخواهد گرفت، تا انتقام
  .    نگيرد طاغوت روزگار

        
  ای هموطن دردآشنا 

  ! غيور"افغان"و ای 
مگر گاهی بفکرت رسيده که تو خود در چنين حالتی قرار بگيری؛ در حالتی  که فرعونيان مسلح،  دست به 

 را ببندند ، و غرور ترا در برابر زن و فرزندت آل و عيالتبريزند، راِه گريز ماشۀ ماشيندار به کلبۀ محقرت 
 تو چه حکم خواهد "افغانيت" ؟؟، چه راهی را در پيش خواهی گرفت؟"افغان"حيث يک ه تو ب. به زمين بزنند

و " گمر"حکم ، " زندگی "دم مگر از همان ؟؟جوشيدن نخواهد گرفت؟، کرد؟؟؟ مگر خونت در رگهای انتقام 
  را پيدا نخواهد کرد؟؟؟" نيستی"حکم ، " هستی"
  
 ! هموطنای

  اين کودک توست که ميگريد،
  !!!از دست شدادان زمان                                    

  !!!ج هجوم زنگيان مست قرار گرفتهاين خانۀ توست که آما
 ، ان اشغالگراين وطن توست که زير پای

  !!! زند میهصيحه ميکشد و فرياد                                                   
  
  

 
 

 


