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 ملک الشعرای افغان ها در غربت

 

 !!شب سیاهی از تر تاریک
 

 بت بامیان انفجار ۀفاجعچهاردهمین سال مناسبت ه ب
 
ایثار،  ، شهامت وی هابا جانباز سازان، گاهی ، این تاریخه می شودی دارد که توسط مردمش رقم زدتاریخخود  از، سرزمین هر

، مالحقیرانه ترین اع ا زمانی با، یفضای میهن می درخشند ن درون آفتاب درخشاچ و کمائی می کنند تابناک ترین افتخارات را
 و فراز ، بیرون ازینتانافغانسۀ سال هزار جپن تاریخ بیش از مرور .گذارند بجا می خود ننگین ترین صفحه ای از ترین و سیاه
 روشنی و و یمرهروان این کوره راه بوده از هم جزئی ا ما که ، بخصوص چهل سال اخیرنیستسفید ها  سیاه و وها  نشیب

سیاهی  از تر مکدر مذلت های تاریک و وخورشید  از ان ترروشنی های درخش  گذشته است. ما نظر های فراوانی ازتاریکی 
 .شب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م دلیرانه گردید. قیا تر مکدر، با تهاجم قشون سرخ و آغاز هفتم ثور ۀانمنش چاکر اه بختی با کودتای منحوس وسی این تاریکی و
پل  از عبور با شان گشت شرم آور باز تا شکست قطعی قوای خون آشام و، افغانستان سراسر مرد در زن و ، اعم ازمردم

موجب  و سوسیالیستی را بیدار قماررفته ا فروخواب ه ب های درخشانش چشم که نور تابناکی بود روشن وۀ صفح ،«؟»دوستی
 در نده ور  ب   میدان جنگ ، درمردم شریف ما، تاریخ سیر که در نجاآ اما از .کمونیزم گردیدۀ کشیدآزادی سرزمین های دربند 

« ؟» دولتآمدن  با روی کار، نوکرانش و هاشورا پذیرشکست قوای شکست نا با زوال و ،اند سیاست همیشه بازنده بوده ۀساح
 به ادامه د.ید ها به نومیدی مطلق مبدل شهمه ام و دور، برهم خبجا مانده بودکه نسبی آبادی  و شیآسا، آرامش، بی نظم تنظیمی

 و برهم خورد ها ادهمه نه ،طالبان سیاه پندار و ، سیاه کرداراندیش ، سیاه، سیاه کاردنیاامارت تاریک ب دراین نا بسامانی ها، 
اهانت  انسانی و غیر قیود، دخترانروی ه مکاتب بهای بستن دروازه  ،اجتماعی منع آزادی های فردی ون لبااط اولین افتخار

  جامعه. آرامش آزادی و بر محدودیت ها دیگر و رادیو ، تحریم موسیقی وعام مالء کوب زنان در لت وحتی ، آمیز
 ۀسال چهل درین سیر، است نمانده دور دیده ها که از زافغانستان عزی های تاریخ در یتاریک وی ها روشن ۀسلسل و این بود سیر

جهالت  وحشت و انه جنگی های وحشیانه تنظیم ها وخ ، بی نظمی وتهاجم اتحاد شوروی گاری و با مدد ، کودتای ثورریخات
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ه یاد کننگین ترین حوادث تاریخ سرزمین ماست  ، ازبخصوص تخریب بت بامیان و قرون وسطایی طالبان با کشت کوکنار
   .دمی گرددامن تاریخ ما  تاریکی در ۀلک عاملین آن ودگی نافگ سر وخجالت  ۀمای ،نآ آوری از
کوهش ن بین المللی مورد است که به سطح ملی وه افگندگی همان سر ازیکی  بامیان، در تندیس تاریخی بودا انفجار و تخریب

، طنقرن برای فرد فرد و ۀفاجعکه این  قسمیهمان  .گذاشتبجا ما تاریخ صفحه  جبین و داغ ننگینی بر و تگرف قرار نفرت و
ودن با سر ، من نیزلعمل نشان دادندعکس ا، جهالت تاریخ سوزاین  برابر نفرت در با ابراز اقشار تمام هست و وبود  بار اندوه

  د:می گذر رنظ از، تاریک آن روز یاد بوده ، بان سروده هآ یکی ازاینک چندین منظومه، این عمل ناشایست را تقبیح نمودم که 

 
  ن شب استـرم دامــطرف که می نگ رـرهـب  ذب استـعـم مـــروح و درــم مکلـــبس د از

 رب استـنیش عق واهمه از لحظه ترس وهر  وم هیوالی وحشت استــجـشب نیست این ه
 ب استـل رــم که بــنـزیــان حـغـکس نشنود ف  ینه امـس دوز دل رــجــنـه خـرد بــگـنـکس ن

 
 رسـپـن مــم زم محبت زــبعد ب رب وــق از
 رب استـمق انـبـیـرق د وـیـعـه بـمـاران هــی

 را ورــــــــام امــه زمـتـددی گرف و وــدی
 ب استــرکـل مــجه ن اداره، زـب ایـیـرکـت

 وــــن مگــخـراه حقیقت س ان وـبـالـط از
 ، این چه مطلب استراه حق نروده طالب ب

 ی زنندــریخ مأت ۀـنـیـه سـن بــدی رـیـبا ت
 چه مشرب است یارب و مذهب یارب چه دین و

 النـــــاهــدست ج ۀـبـعـلـب تمام مـذهــم
 منصب است اه وـجۀ ام فاجعـمـمشرب ت

 دای منـــــ، اما خنیستم رستـت پـن بـم
 تب است از رـرنج بامیان همه جانم پ از
 ام کی کشدـت شکنی نـرد به بـی خـب هر
 ب استـش ملقــه نامـدار بـامـن "محمود"
 ق جهلـ، شکستنی نبود ای غریبت رــه

 انسب است ، کاروســـان هـتـبشکستن ب
 ی رسد؟ــم وروزــرایت ن ارـن بهـای در
 مذهب است دین وۀ دـاعـق حصار ا درـی
 د؟ــهـمی جـی ما نـدگـنـب وزـس ی زـرقـب

 یارب است وـ، بسوی تدست دعای خلق
 داد گشته استـیـب ۀـپنج« اسیر» یـومـق

 اعجب است ن، این کارـب وطـبا این عجای
 

 م، بن المان01مارچ «اسیر» نسیم م.
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