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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
 آھنگر. ش : از 

  

                                     :نگاھی به سياه روز ھفت ثور، شش جدی و ھشت ثور و پيامدھای آن در سی سال گذشته

 

  افسانۀ اندوه     
   َکرگسان وقتی

  ُبا بال افسون  د يو سرخ 

ِو نقاب عاريتی عقابھا َِ  

َبر فراز مرغزاران  پر کشيدند َ  

  ُد يو سرخ رويای فتح النۀ عقابھا را 

  .َدر چکاد ھندوکش  و بابا  ميد يد 

  َکرگسان با دم  دود آگين و آتشبار د يو سرخ

ِمرغزار و باغستان را به آتش کشيدند  َ  

َشکوفه ھا را  پر پ   . . . ر کردند َ

  و ارغوان ھا  را   لگد کوب 

  قناری ھا را  به سيخ کشيدند 

َبلبل و چکاوک  را  دھن  دريدند  َ ُ ُ . . .  

  ،. . . و سينه ای کبک دری  را  شکافتند 

*    *    *     *        

  و آنگاه مرغ  توفان 

  سرود مرگ کرگسان را  زمزمه  کرد 

  و توفان آغازيدن گرفت 

  َ گونه  ھمه  جا  د ميدو مسيحا

  نه  تنھا  پرندگان

  بل که
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  باغ  و جنگل وَ صخره ھا جان گرفتند

  . تا  به مصاف  د يو سرخ  بروند

  دشت  و صحرا 

َ کوه و برزن َ  

  نبردگاه الله ھا و شقايق ھا  با  د يو سرخ گرديد 

  د يو سرخ  در دامی که به عقابھا گذاشته بود 

  .گير افتاد 

*    *    *   *       

  شيطان  را

  که باری در تجاوز به دلتا ھا

  )ويتنام(و برنج زارھا      

  ُبه مرداب افتاده بود 

  و به گمانش ،

  د يو سرخ نيز بر او لگدی کوفته  بود 

  .وسوسه ای انتقام گرفت 

  ُشيطان جغد را به ميدان کشيد

  و چنگال و منقارش را 

  تيز تر و زھر آگين ساخت

  ش کردو او را سبزينه  پو

  تا ھمرنگ چمن زار شود

َجغد که خود  را  در مرغزار يافت ُ  

َبا  سپر کردن شقا يق ھا َ  

َو پر پر کردن ھزارانش َ  

  چنگی بر کرگس می انداخت 

  .و خواستار ُطعمه  می شد 

*    *    *    *    

  ُو آنگاه  که  َنھيب مرغ طوفان

  نه تنھا در مکان،  در ھمه جا

  که در بينھايت زمان  پيچيد

  .ُخواب سنگين د يو سرخ را  َستر د 

  .و کرگسان خود ستيز و در آويز شدند 

ِجغد زادۀ شيطان  نيز ُ  

  چنگ و ِمنقارش 

  . به سنگ  خورد 
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  َگرداب رسوائی د يو و شيطان َدھن گشود 

  .َتا اين فشرده ھای  َخباثت را ِفرو َبلعد 

  وستندچکيده ھای  َخباثت به  ھم  پي

  و پرده ای ديگر باال رفت 

  و شيطان  زاده گان  سبزينه پوش

  .  َبازيگر ديگر تراژيدی  تاريخ  گشتند

  شيطان  زاده گان 

  شاخه ھا را ھم شکستند

  َو رقابت حول انگيز 

َتبر زدن بر ريشۀ  تناو ر درخت را  َ  

  .در پيش گرفتند 

  . پيکر تنومند درخت را سوراخ ، سوراخ کردند 

  ُ که د يو سرخ را زخم خورده  ديدشيطان

  َو َتبر بدستان  َپرورده ای  خويش را نابکار 

  َخفاش کور و شب پرست را از نھانگاه  َبدر آورد

  و آنرا برای ُميکدن خون پرندگان نيمه جان و محصور

  .بيرون انداخت 

  و با افسون شيطانی اش 

  روز سياه را شب تار ساخت

  . ر يابد تا  ُخفاش ُفرصت  پرواز بھت

  .َتاريکی شب نھانگاه، و ويرانکده جوالنگاه انواع شب َپرستان شد 

  ھمه جا بوی خون و مرگ می آمد 

  َشب پرستان خون مکيدند ومکيدند

  تا خونباره  شدند

  و شيطان آنرا به  َنظاره  نشست

  خفاشی کور بر شاھرگ شيطان چسپيد 

  و آنرا گزيد 

  شيطان به خشم آمد

  ين و آتشينشَو با دم  زھر آگ

  ويرانکده را به آتش کشيد 

  .ِخفاش از پرواز افتاد و به  بيغولۀ مجاور خزيد 

  اينبار شيطان دست در دست شيطان زادگان نيمه جان

  باغ را زير و ُرو کردند

  ِو بر افسانۀ اندوه، فصلی دگر فزودند 
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  . . . واين فصل نيز اندوه گين است و

  

*      *     *    *     

  

  گاه  که تا آن

 َخورشيد خاوران  ُطلعی خويش سر کند

  و شيطان نيز 

َ با جغد و شب پره ھا ُ 

  زير رگبار نيزه ای نورش                                                          

  به جايگاه شان

  به  ِبيغوله ھای تاريک  تاريخ  پرتاب شوند 

  و افسانۀ  درد انگيز اندوه  پايان  يابد 

  ِبھار ُمژده دھی ھستیو 

  . ُمژده ای ھستی به ارمغان آرد 

   
  
  
   
  

 
  


