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مسعود فارانی
شعر اهداء شده به جناب وطندوست

وای کس پیدا نشد!
بانفس جالوتی خویش داؤد شود دعوا کند
وای کس پیدا نــشد تــا سینه را دریا کند
رخت افگند ازجان ودل بـــا عشق خود ماوا کند
از عشـــق در آزاده گــی انـــدر زمــین زندگی
تا آسمان و کهکشان افـشأ کند رسوا کند
بیداد ظالم برمال درد وســــکوت بنده گان
یار مناعت هـا شـــود دوری زپستی هــا کند
چشم طمع را بـــرکند آغـوش خواهش بردرد
چـون گاندي روح بزرگ ،از فــــقر استغنا کند
بادست رد برسینه ای جاه و جالل و سیم وزر
او"مطمئن"ازجمع خلق حـب خودش پـــیدا گند
گر نشنود از جان و دل "لوامه" و "اماره" را
آنگه به "من" دیگران غالب شود پر وا کند
گرکس شناسد خویشرا باجوهر"من"های خویش
خواب وخیال بیش نیست دراین جهان هرزه گی
از برده گان نفسها"کس"را کسی پیدا کند
چکیده ای فوق را خدمت دوست ارجمندم جناب وطندوست صاحب اهداء میکنم ،امید است از جانب ایشان پذیرفته شود .چون ایشان را
نیک می شناسم و به ملی بودن ایشان افتخار دارم.
جناب ایشان دقیق می دانند که استعمار زمانه برای دوام جنگ در افغانستان (البته منافع استعمار درآن نهفته است) چه تالشهای مزورانه
را که نکرد ،حتی نتیجه انتخابات راکه با اشتراک وسیع وطنداران امیدوار و آگاه براه افتاده بود ناگهان باطل اعالم نمود .بخاطرکه در
چهل سال اخیر برای اولین بار اکثریت وطنداران کسی را انتخاب نموده بودند که از جرگه جنگ ساالران تحت نام فریبنده جهادی ساخت
استعمارنبود .توطئه بیشرمانه استعمار با دیده درایی دریک اقلیم که دو سلطان نمی گنجد دو سلطان را بزور گنجانید تا نظم ونظام دولت
مرکزی را در حالت خنثی و بیکارگی نگاه داشته باشد.
از جانب دیگر دروازه ها وطن را بوسیله ای تمام مزدوران اش برای تخریب باز گذاشت .طالبان از نفس افتاده را دوباره نفس داد استعمار
دست به انفجارات وقتل عام گسترده مردم ما تحت نام های طالب وجهادی وداعشی زد .این همان آب خت کردن بود که استعمار خواست
ماهی مراد اش را صید کند وسرزمین را غارت نماید.
رئیس جمهور گرامی فعلی درپایان دوره اش فرصت یافت تا به هرقیمتی که شود باید دولت مرکزی با ثبات را بسازد بخاطریکه بتواند
قانونیت را تا اقصی دور کشور بدون تفریق وتبعیض رسانده باشد ودست جنگ ساالران نفاق افگن استعماری جهادی غیرمسلمان را از
دامن نظام کوتاه نموده باشد.
از همین خاطر اخوانی های دیوبندی دست پرورده ای استعمار نیز درین تبلیغات با افتخار سهیم شدند وبدتر از استعمار دست به دلیل
واستدالل چوبین زدند .چراکه این تصمیم و اراده ای رئیس جمهور به نفع استعمار نبود  .ازینرو نمایشنامه های اخیر استعماری برای
عوام فریبی بی دلیل نیست که تشکیل وبراه افتاد .پرسوناژ های اصلی این نمایشنامه ها کسانی بودند که در کانفرانس ماسکو به
خواست ومصارف استعمار شرکت نمودند .از جانب دیگربوسیله طالبان ماریونت استعمار خواست باترساندن ملت طوری وانمود کنند
که گویا طالبان خواستار صلح شده اند ولی این رئیس جمهور است که صلح را نمی خواهد .این همان بیشرمی ودیده درایی استعمارنوین
در تاریخ است.
در کنار آن تبلیغات وسیع (در برحق جلوه دادن طالبان) از هر گوشه وکنار دفعتا ً همچون باد بوزیدن آغاز نمود .این تبلیغات وسیع
استعماری حتی انسانهای با ثبات را نیز متزلزل ساخت که گمان کرده اند "طالبان ماریونت" ازخود اراده ای مستقل دارند .زهی . ...
غافل ازینکه طالبان بعد از جهادی ها دست سیاه دیگر استعمار است که علیه دین وطن وملت مسلمان ما درازو دراز تر شده است .نظرات
صائب استاد وطندوست بی شبهه سخنان دقیق و سازنده اند .او نمیخواهد تبلیغات استعمار را روغنی تر کند .بقلم ایشان برکات

که زنگی به شستن نگردد سپید
ز نــا پــاک زاده مــــدارید امید
ز بــــد اصل چشم ِ بهــی داشتن بود خـا ک بر دیــــده انباشتن
ـــــــــــــــــــــــ
وز ایـــــــشان امـــــــید ِ بهی داشــــتن
سر ِ ناسزایـــــان بــــــــــــــرافراشتن
بــه جیب اندرون مـــار پروردن است ــ فردوسی
سر ِ رشته ی خــویش گـم کردن است

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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