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خاتول مهمند

زندگى ممنوع
أینجا عشق ممنوع ،مرگ و نفرت مجاز است!
اینجا از زندگى و آرزو ها خبرى نیست ،صرف گور هاى بیرحم دهن باز
كرده تا انسان هاى این مرز و بوم را ببلعد .اینجا ثانیهٔ را میان مرگ و
زندگى فاصله است .اینجا جالدان چموش و انسان ستیزان رموك دست
هاى هیتلر و موسولینى را از پشت بسته و تاریخ جدید نسل كشى ها را
رقم میزنند .آرزو ها ،تمنا ها و ارمان ها دیریست از این دیار رخت سفر
بربسته و جایش را به مرگ ،درد و یأس داده .اینجا نگو آرزوى دل دارى
 ،چى خواب دارى تا انرا برآورده كنى زیرا اینجا مرگ كسى را امان
نمیدهد .نسل ابلیس خانه هاى مردم را به ماتم سراى هاى أبدى مبدل
گردانیده  .اینجا از آغاز صبحگان تا دمیدن شامگاه بر زندگى اعتماد
نیست .هرگز نمیدانى كدام مالیخولیا یا سیكوپات در چند قدمى ات خودش
را با  RDXوأم گرفته از خدایان شان منفجر میسازد و ترا با همه ارمان
هایت به سینه خاك سر و سیاه میسپارد .اینجا فقط مدت زنده بودنت را با
نزدیكانت خوش بگذاران زیرا نمیدانى تا دم بعدى زنده هستى یا خیر!
هرگز نمیدانى چگونه و چرا این شیادان ساعت زندگى را با ساعت مرگ
وصل كرده و با طنین یك آواز مهیب ده ها معصوم و بى گناه را به خاك و خون یكسان میسازند .این جا وحشت
بیداد و مرگ حكمرانى میكند اینجا كابل رنج دیده كابلى كه گاهى یك نامرد و گاه نامرد دیگرى او و شهریانش را به
خون مى نشانده .شهرى كه بیشترین كشتار ها را شاهد بوده و قبرستان هاى بیشمار در آن بنا شده كسى دولت ساز
است و كسى چیزى دیگر  ،گلو میدرند كه مصدر خدمت میشویم ...ولى با تاسف نه اینها وطن ساز شدند و نه
مصدر خدمت به رعیت ما ها در غرب شهریان ان شهر بودیم كه بنابر جنگ هاى چند قاتل و آدمكش بى همه چیز
و دست خالى فرار كردیم .انروز ها شهر بى سكنه بود ولى یكبار دیگر مردم زخمى و مظلوم با همت انجا را آباد
كردند ،مگر گویا عطش این حرامزاده ها از نوشیدن خون ملت ما فروكش نمیكند ...ما را در هر دهه با نام هاى
مختلف بدست همدیگر میكشند .در میان ما خائین هاى ما را براى مأموریت خویش انتخاب میكنند تا در بدل چند
سكه گردن مردم مظلوم را به بریدن بدهند...ما ناخواسته قربانى بازى هاى بزرگ گردیدیم كه نه از آغازش آگاه
بودیم و نه انجامش را میدانیم ...ما مظلوم ترین ملت هستیم كه جز دشمن ،دلسوزى نداریم.
تاسف به حال ما
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