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 لست گمشدگان !!!
 

ه ب هوس نو ، قربانی هوا وپرچم انسانی خلق و دوران زعامت غیر انسان که در اسمای پنجهزار ۀتکان دهند انتشار
، ، دانشمنداناستادان انسان، اکثرا   . این پنج هزاراندام راست می سازد ، مو بردولت رسیدگان وطنفروش گردیده اند

ه هایی بوده اند که و فرزندان جوان خانواد ان آوریا پدران ن ، سرمایه های معنوی مملکت و، کارمندانمحصلین
 ، به بازوهای توانای شان دوخته بود.چشم امید همه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گماشتگان اگسا  ، ازکنترول منازل نام تالشی وه ، بهد فجایع دستگاه حاکممه شب ها شانی و جریان روز ما خود در
 را در خانواده ها پیر ای جوان واعض درهمسایگی خود می شنیدیم که تعدادی از می دیدیم و و یا خاد بودیم  وکام 
هیچ خانواده  انها بدست نمی آمد. سراغی از دیگر واعضا با خود می بردند  ناله دیگر ضجه و فغان و و شور برابر

ن گرگان آ ازداغی  ن دوران وآ سراسرافغانستان سراغ نمی شود که گمشده ای از اقوام شریف در درهیچ قومی از
آن فجایع  ۀسفانه به ادامأپرچم که مت و تجمعی حاصل زعامت خلق بردل نداشته باشد. مشاهده گورهای دس ، وحشی

توجه  خور را سربه نیست گردانیده اند در شهریان بی گناه کابل عزیز تعداد کثیری از یخن دریدن های تنظیمی نیز
اینک با  همین مناسبت سروده شده است وه جوامع بین المللی می باشد. شعری دارم که چند سال قبل ب ما و خود

 این فاجعه پیشکش می شود:های ه دید، به داغـتزیید ابیاتی چند و نظرتجدید 
 

 ریان یافتمسینه گـــــ رده را درامشب دل افســـ
 نمایان یافتم ، سوزای خـفـتـه اشه هـــمـغـن در

 کارش نبود ، کاری بهره آزارش نبودآن دل کـ
 ، اکنون پریشان یافتمودـعشق سرشارش نب زج
 سرد او رم وآه گـ درد او، از مش ازدـیرســـپــ
 راوان یافتمروی زرد او درد فــــ رنــگ و در

 هنکعظیم است و ، دردمحنه این درد وگفتا ک
 دوران یافتم جــــور ز، کـــنشهیدان وطـــ درد

 المی بسته صفـرغ، بهـزفخ جمعیت پست و
 پویان یافتم ، جویان وشرف و ام ه نتروخـبــفــ

 اشک روان میگفت با ،کنان دل زاریمیسوخت 
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 ران یافتمـباره وی جنت نشان یک ۀطـان خکــــ
 چراغ باغ بود ، چشم وراغ بود ه باغ وا کـآنج
 ویران یافتم وش وـ، خامودل داغ بـــگ ۀسین در
 م سراغ دوستانت، رفاننـروســـتـای روشــ در
 ی آن گلستان یافتمـ، نی بوستانـ، نی دوستانـن

 ادب و زـ، با عالم عجطلب در ورسهـم بـتـرفـ
 ی آن دبستان یافتمـ، نربـــــی آن شبستان طـن
 اندیشه راه پیمودم از ،آه و سوز و به شور ورسه

 شهیدان یافتم ، گوره بگشودم نگاها کهـــــرجــ
 پشته ها ها صد ازکشته ،کشته ها وس ه هربینی ب
 جوانان یافتم و پیر ر  س ا و، پــــاکشته هــــ در
 ، درعاشقان وعارفانسالکان ویج جست و در
 نی آن یافتم ، نی این وروان هرسو ون آب برچ
 گانـهمسای ۀنتفـــ ، ازآزادگـــــان ۀالنـــــــ در

 زندان یافتم و ، زنجیرانبــــردگدوم نقش قـــــ
 جهت هر ذلیل از ، پست ورصفتوکجمعیت ن
 ن یافتمأش ا شوکت و، بمنزلت ام وـــقــدارد م

 سود را زم زیان وــ، جدود راـم انـتــزم ســــب
 به جوالن یافتم سو ، هرود رام آلــرام پشـــاج

 ضمیر بد وبد خصلتند  «اسیر»کشور آنانکه در
 شیطان یافتمدست محقیر، ه و ورـمنف پستند و
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