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 ؟دردی تا بکیو بی مردی ناجوان 
 

در افغان در بدر مردم بی  گناهان انیت  و اسالمیت  های  دور از  انس حادثات  دلخراش  پیهم  این  ایام  و کشتار
شدٔه مدارس جالدان اسالم آبادی مسبب   ییمغز شوطالبان چه که  ! مردٔه  افغانستانپدر وطن و دهات و والیات شهرها 

 ۀنشما؛ رعشه بر اندام ما انداخته و دخود آن باشد و یا دستگاه باز هم بی کفایت و مقام و قدرت طلب منتخب!؟ شدٔه 
 .کند میبا درد و با وجدان ما حواله ب هر فرد را بر قل خودخون چکان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیرد میدر شهر کابل و کشتن؛ زخمی و معیوب ساختن مردمان ما در حالی صورت  دو روز قبلجریان دو حملٔه 
را که  شانکا و دولت مردان معظم آن؛ روز شکر گذاری و دوام خوش بختی امریکه  در همین امروز پیر و برنای 

 !کنند مییادگار دارند، تجلیل ه سر تا امروز جهان گردانی فعلی خود ب دپر درهای  از  دیروز
چشم امیدی برای  و لیکه  کرزی آغا! خوش  نشست و گل چرید و خوش الحانی کرده و هنوز هم از ریز نمانده در حا

َشکر ِکرسی ارگ؛ شیرین کام شوند یعنی که هنوز در بی هوشی چهار ضرب دارد که تا زنده باشند از  یهای رداف
قهرمان خود دار  مست  اند تا آن روزی که با ضرب پنجم و با باز کردن چشم؛ خود را در قطار اوستاد و مارشال

 د! ببینن
 

نام ارگ رسی را آزمایش کرده  ه ب ه این هم که عقدٔه دورهای نا موفقانجهاد پیمای شا نسر مستادستیاران دیروزی و 
جان قانونک ه بجال سر و دست و دامان گیری سرداران خود به نوائی رسیده و با دو دست و دو پن و از خیرات

اند تا از آن خمیر فتیر نوالٔه بزرگی به  تناسب جاغور فیل مرغی شان بسازند و  تاده( افاساسی  )گوسالٔه بزکشی!
ز کشته شدن بچٔه بیگانه چه اایشان را ن! وهمسر و پسر و دختر خود شان مانند همیشه در آن دور دست ها مص
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لفُتی او در قفس صدری خود یک پارچٔه ک کنیممطالعه  ا  ز انسانیت دقیقو باو اگر بر مبنای افغانیت و اسالمیت  ثری؟ أت
و بی دردی دارد  که مشکل است آن را قلب نامید زیرا این پارچٔه خون آلودش چه در خدمت اشغال گران دوست 

قتل عام  والدین ء خواجه بها وند جبل السراج مان یمای دو رِوی دیروز؛  بر بنیاد تاپه خوردن های توافق نامه هاین
پهلوی اوستاد و  قهرمان  در:  افغانتمکین  با اُردویمهمات  و حو سالزره و  خول همهدادن  تسلیم  یامردم افشار و 

ی ند که در جوش بساخت ه ایزدند و قصر مرمرینی را عشرت کد پهلوان گفته خوش  زیستند و گُل پلوَ ؛ نا شکنش
روشن و در روز کار و دفتر رسمی در روز  عفتانه حرمت ُکشی حتی به ناموس  خانم همکار )هم جبهه خود!( و

 و زمانی که سفارت بخشیدند! ( 2۱۱۲تابستان) راخود گردن شکستٔه  قافلهٔ   رفیققایل نشده و سرفراز خان! ارزشی 
 بر دربکلید را  وعشرت خانه .........؟  تکیه زدند نمای  دیروز ها ..... اما پنتا بر آن )مسجد اسجناب دوکتور 

اب جن !؟!نه اثریولی از جوال یافتند را جاه گنجیٔه کمک های جهانی و عواید صکوک آن  قصرک بی آبرو چرخاندند 
جوی و  جست( َزنیپل ما پای به اصطالح مردمی رد ده و تعقیب جو افتاو  ستدر جپا  تر ازدراز دست شان با 

گرگ باران  افغانبا اشترک سه و  افغانمتخصص نه دو کاری  را با  هماعمال جهادانٔه دزد ناموس و مال این وطن 
تک و تا مرکز وزارت و وزار ی های سیاسی در خارج مه  نمایندگهبراه انداخته و شش ماه تمام  وزارت در آن دیده

میلیون دالر  22۲یافتند که دزد چراغ بدست فقط یک مبلغک   تادامن! را زیر و رُو کردند پاک فعلی جناب زاخیلوال 
)درهر ند و بس!  تا که امروز ما و شما گشنه گداهای را بود کرده ( را زهر جان !)بدرد نخور ملت  گدا متکبر افغان

در وطن و یا کرسی اغیار از خود یا دور یا مز وکار  بی و کوچه و چه گدای سر - ستیمهین که موقعیتی و هر گل زم
برای ارتقای  و !(بخرندکاه بیع به پناه خود  جهادذخیرٔه همین  با  را قوه؛دارهای دولتک مفلس خوشحال ما در هر سه 

 !غرور بفروشند وبزنند  چنهنام قانون اساسی؛ ه بکردن چند ورقی  و لگدمالی نمایشی و صدر نشینی خود أر
 

و حتی  ت نمونٔه خروار همچو  پرکتَی زاده خودی؛ عبرت گرفته پس  اگر ما  ازین داستان ِخوب مختصر شده و ُمش
نبی و  اجدق الباب این تلویزیون و آن نشریه باشیم که آیا این پیوند ه بهای دیگر هم  چشم ه و  ماماه  دون باالتر ازی

 است  وهمین جهان چوچه !! همه اش خوشی چتیست.  زیرا تا جهان یا دهد  میپیلچٔه پوقانه ای و یا کاغذی ما تخم 
نان گدا!( همین رهگیران انسان چهرٔه جهاد پیما و دوستان غمشریک   کلدار و باز همیک سرگردان ها همیشه  افغان

ش جودر !( سرا پا منافقانه تا دم در نفس دارند راستین  وحدتدت ملی )نه حاین وکذائی نام ه ببیرون از وطن شان 
 تیبخهمیشه طالب ادامٔه جنگ در همین آتشکدٔه ما و بازهم بد خود و بادار شاند بود؛ که در حقیقت نخواهخورش و 

 !خواهد بودلی ندارد و پایان نا پذیر جز لطف خداوند راه حه ب که دنباله دار ست ا داستانیهمه این  وو  شماست من  
 

 پایان
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