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نصیر فیاض

اشک های بی ارزش و خون های بی رنگ ما
لحظات قبل از مراسم خاکسپاری و غم شریکی یکی از قربانیان حادثه امروز تایمنی برگشتم ,صادقانه حضور غم
شریکان فامیل شهید الال اسد ,خیلی اندک از صف بستگان عیادت امرهللا صالح بود .وی یگانه نان آور خانواده شش
نفره ای بود که به مشکل می توانست کرایه خانه و نان خشک خانواده اش را تامین کند .اشک های ناامیدانه و نگاه
های وحشت زده مریم دخترک خوردسال اسد قلب هر سنگ دلی را پاره می کرد .مریم هفته ها منتظر وعده دروغین
پدر مانده بود تا برایش لباس نو بخرد ,بی خبر از آن که دیگر پدر به خانه بر نخواهد گشت .بی خبر از آن که مریم
شب های زیادی را گرسنه خواهد خوابید و بی خبر از آن که سرنوشت سیاهی روزگار ,مریم را در نبود امن ترین
رکن خانواده اش به آغوش خواهد کشید .
درست مثل همه قربانیان اسد نیز ,قربانی نامردانه ترین حمله ای شده بود که بدلیل سوختگی اندک دست آقای صالح
حتی در سرخط خبر های رسانه ها هم قرار نگرفت .و مریم را در حالیکه یگانه سکون خانواده اش را از دست داده
بود هیچ کس عیادت نکرد .در اینجا ده ها تن از همدیاران اعیار ,سلحشور و شهید پرور تاریخ سرزمین مریم فقط
بدلیل قدرتمند بودن معاون اول پشت در آقای صالح صف بستند تا از قافله رنگ بازی روز گار عقب نمانند.
درحالیکه من نیز از حمله بر جان معاون اول رئیس جمهور شاک زده و متاثر شدم اما آنچه که من را به این نبشه
واداشت قطار دسته های سیاسی مسول این سرزمین بود که ضمن انتشار عکس های فیسبوکی شان از عیادت معاون
رئیس جمهور رقابت جمله بندی های تملق آمیز فیسبوکی را نیز بدون کوچکترین اشاره به قربانیان عام و پا برهنه
این حادثه به راه انداخته اند.
در این شک ندارم که امرهللا صالح یکی از سیاست مداران زیرک افغانستان است .و در این هم شک ندارم که حمله
بر جان وی قبل از تعریف هویت اش به عنوان معاون رئیس جمهور,به عنوان یکی از نخبگان شجاع این مهلکه
اسف بار و غم انگیز است .اما فراموش نکنیم که رسیدگی به قربانیان مظلوم هرحادثه انفجاری همچنان از مسولیت
های درجه یک صف بستگان پشت در آقای صالح نیز است.
امرهللا صالح در پیام ویدیویی از قربانیان حادثه معذرت خواهی کرد اما نیاز است تا هدایت جدی رسیدگی به همه
قربانیان را نیز دستور دهد .تا حد اقل به اشکی ارزش داده شود و خونی بی رنگ بر زمین نماند.

همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشند
دل مـن بـه شیشه سوزد هـمه سنگ می فروشند
دل کس بـه کس نسـوزد در مـحیـط مـا به حدی
که غزال چـوچه اش را بـه پـلنـگ مـی فـروشد
جنت فردوس به همه شهیدان و صحت عاجل به تمام مجروحین این حادثه .و به امید صلح باعزت و پایدار در
سرزمین به خون خفته ام.
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