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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

    افغانستان-  کابل – ناسور

 ٢٠١١ نومبر ٠٨

  

   ، جالد گستاخ امروزروزي دريدست اجه شالق ب
  

  لمان  ا یارزخبرگ

 کرده کي شلی راکت را به داخل شھر غزنري او، دو فیضا گفته است که طالبان به اجازه و تقای غزنتي والیوال

  . کار را کرده استني جلب آنھا در روند صلح، ای باشند و برای م»شيرفقا «طالبان افراد نياو افزود که ا. اند

***  

  

  بهشتري بحي توضی براکرد ی نگاشته شده بود که خواننده را به شتاب وادار می با شگرد روزنامه نگارخبرچنان

  . را در آرد که چه خبر استهي قضیکنکاش بپردازد و به اصطالح ته  و تو

 ی که بگذارد ی  مهي را به نمایئ درادهي از جنس وقاحت و دی مھوعیري خبر چنان تفسني ازي درد انگحيو اما توض

 تواند یده نم، خوانن خبر آن را بنگاردی معمول جالب سازی کلمات و ترفند ھای بخواھد با چاشنسندهيکه نو آن

   . دھد و انزجارش بروز نی با ناباورخواند یوحشت آنچه را که م

   دارند ی است که روا میئافغانستان  چه جفاۀ  که بر ملت به گروگان گرفته شدی وا

 ،ابروو  چشم ۀ  به اذن و گوشاي که گوشرمانهي و بالنهي رذهي توجکي در ی غزنی زاده والی به نام اکبر موسیمرد

 ازي شدنشان نی خوش شدن و راضی براشاني فشار قومندان ھاري طالبان زدي بگوخواھد ی چشم مدي سپیاي  حی بنيا

را مالک   خودشدي گستاخ خون آشام که شانيدست آوردند و اه   راکت به شھر غزنه باستان را بی دو مرمريبه ف

 و با دهي را مرتکب گردی دنائتکي ني چن،نداشته پزي نی بالد باستانني اۀجسم و جان مردم پنداشته و وارث بالمنازع

   .کند ی اش ھم می ماست مالیشرميکمال ب

 و دني و دردني نا آموخته از پند روزگار بر برخي ھمچو حکام جبار تار، امروز کابلۀ مسند نشستۀ که دار و دستحقا

 غيدر دھند و زي صلح طالبانه نهيوج حق و تی رضادي شازي کمر بودن شان را نی بني اهي بسته اند و توجانيبستن م

  . صفتان انسان چھرهواني قاتل و حغماگراني نياز ا

   . بلند نشدیئ سرااوهي ني سرزنش ای برای حتزي نیئ که تک صدااستي سی ھای زدگان کرسهي تکني بر انينفر
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 مرد ی شاھد قدم ھاگري باردختندي رني اش را شگافتند و خون فرزندانش را برزمنهي خاموش غزنه که بارھا سشھر

دست را ه  جا داده و طالبان راکت بتشي را در مسند والی وني امروزاهي ساستي است که سی لگامی و بیوحش

 ني گلی توده ااي کند و ستاي اشهي ھمیبرا بالد را ني شھروندان ای قلب ھاتواند ی که می و راکتخواند ی مشيرفقا

   .ديگو ی کند، به شھر خوشامد مراني را وی خانه اکيسقف 

 قلب و دستار به ی رخان بنهي پشمني و اخواھد ی را مني عالمت سبز داده که بادار بزرگتر اشي بادارش براچون

   . دارند ی میکوبي و پانوشند یدوش خون مه  چونان ضحاک ماربتي خاصی بیسرھا

 ی پرست و بی اجنبري اجچي ھگريفرو آورد که د بزدالن چنان محکم ني آھنگر که پتکش را برفرق اۀ کاوکجاست

   . نسازدی منافع خودی ترازوی خدمت بدن کودکان مان را دره اۀ ما را نکند در معاملني بالد خوناليوجدان خ

 گردد ی معرفگري جھان اسالم بار دتختي جشن پای که قرار است به سوی است غزنه اري غزنه اسستي زخمغزنه

   . اندختهي در ھم آمی و دون ھمتیرتي غی را با آب ب]خورشآ[ که کشد ی نفس می جالدۀدر دست خون بست

 در ماتم  ختهي فرو راني و باماني گریوايفگار و با ھر  دلش چشم دوخته و با کنرنيپرشکوه بر زخم چرکۀ غزن

   .ھرزه گران در مانده است

 سارانه در قدم یول را با خود داشت کنون روسپ و تتار و مغیباني ما  را که داغ تاالن عرب و شني سرزمۀتن برھن

  . کرده اند ی ھا ارزانی ھا و جماعتیوبندي دیھا

   . استچي ما ھی ات در مقام شوربختی اشک برو که شوریا

   .گان ما کمرنگ تر استاز خاکستر سوخت آه مباش که سوزت یا

  .یند تر گرد بلھنمي کودک مۀ گشت تا از نالی، خموش که چندان رسا  نخواھادي فر

  . گفتن نمانده ی برای ما حرفی و غم آغوشی کسچي ھدر

 ۀ خاک خوردی قفسه ھااني و سرم را از مرود ی مجوري شب دی کابل به سوی خاکستری شام آذان که فضاتنھا

 ی، روغن داغ ھا و شکنجه ھا ھای تشابه وحشت کوته قلفگردم ی مرهي آورده به دور دست ھا خروني بميکتاب ھا

 شده ني اختناق عجی دوره ھایني ععات با واقدي آی چشم مشي پخي را که از غبار تارني   سرزمني اۀشته شدنگا

 ی احساس ممي گلوی را رومي دست دژخی که کرختچديپ یو بعد ھا و امروز ھا چنان مرا در ھم م"  و سرخاهيس"

 ی ، سر ھاگذارم ی بالش می خفتن روی سرم را براکه ی گاھدانم ی  م؛دھم ی آب دھنم را قورت می و تلخکنم

   .دھند ی را به ھم نشان مشاني دندان ھای و زردخندند ی است که  با شحنه و عسس بق بق میگريد

   دي عاول

    افغانستانکابل


