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 بدخشان درکام وحشت
 

رند، خواب ها کابوس می  چندی است غبار نا امیدی دل غمديده ام را مکدر ساخته، حس می کنم امید ها می می
 .باقی می مانند رزوهايم تنها آرزوشوند و آ

 

تاريک و تاريکتر می شوم زيرا از جور ظالمان زمانه، غمازان بی مفکوره و باالخره مزدوران سازمان 
که هر وقت و به هر و نوکران استخبارات ايران و آخند های آن  و نظامیان آن  پاکستان .آی .اس .استخباراتی آی

با پیش کشیدن دوباؤۀ مفکورۀ بار نیز  ستان غم داده اند، اينيک از نقاط افغان شیوه مردم بی گناه ما را در هر

)خائنانۀ نظام فدرالی به منظور تجزيۀ افغانستان
 

بدخشان را هدف قرار داده، گمان تلخ می برم روزی رسد که ، (

از آن سوی تپه های سبز بهارک به جای عطر شاداب بهاری، بوی خون عزيزان هموطن بیگناه ام مشامم را 
 .نه آزار دهدوحشیا

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 منظرۀ جبال سر بفلک کشیدۀ عقابان بدخشان

 
درد دل  ۀآباد می گذرد، با صدای جنگ، نعر زيبا که از وسط شهر رؤيايی فیض دريایگمان تلخ می برم صدای آن 

 .و داغ جگر برون آرد
برند و  خروشان، کاروان خسته را سرو فیض آباد، در کنار آن رود  گمان تلخ می برم که در میان راه کشم 

 .را به آتش کشند سرويس
گمان تلخ می برم که در وسط خیابان شهر کهنه، آن خیابان کوچک و دوست داشتنی که مزين با چند دکان گلی 

ناکی رخ دهد و باز همانند ديگر هموطنان بیگناه ام که در گذشته در حمله های انتحاری جان های  است، انفجار درد
 .یرين شان را از دست دادند، چند کارگر بی گناه در اوج رؤيای يک لقمه نان حالل به ناحق جان دهندش
 .اهـپن ی سرـمه بـکس و ه د، همه خسته، همه تاريک، همه تنها و بیـم بر نمی آيـد، صدايـرکـض می تـم از بغـويـگل

                                                           

که برای فیدرالیزم و تجزيۀ افغانستان يخن می درد و جناب  در کابل با لطیف پدرام. سی. بی. مراجعه شود به مصاحبۀ نمايندۀ راديو بی -1
 .هاشمی استاد پوهنتون که از هويت، تمامیت و وحدت کشورش افغانستان مردانه و وطن پرستانه دفاع میکند

ZXgXjCVuY7U=v?watch/com.youtube.www://http 
  

http://www.youtube.com/watch?v=U7ZXgXjCVuY
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mahad_sahar_badakhshan_dar_kaam_aatash.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mahad_sahar_badakhshan_dar_kaam_aatash.pdf
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lexpress.fr/pictures/639/327654_vue-des-montagnes-hindu-kush-dans-la-region-du-badakhshan-en-afghanistan.jpg&imgrefurl=http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/afghanistan-deux-etrangeres-travaillant-dans-l-humanitaire-kidnappees_1117658.html&h=402&w=605&sz=72&tbnid=3MzNCiMSZRhWzM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__kEICM8whChIKoKMrr5KjpKyuv38=&docid=ijMQGamJuhyIvM&itg=1&hl=fr&sa=X&ei=RvxpUcC9LqSA0AWWhoG4Bw&sqi=2&ved=0CC8Q9QEwAA&dur=1812
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نهال تو را ديده نتوانستند و  ريخ، قامت تازه بر افراشته و نوأانديشان تبینان و جهل  آن سیه دالن و کور بدخشان؛ 
 .و نمی گذارند آرام باشی و آباد شوی برای شکستن تو برخواسته اند 

 

امروز تو را فرهنگ و ای سیمای شعر آفرين،  ۀپاک، ای لب پرخند ۀخشان؛ ای آستان نام آور، ای مهد انديشبد
و شاداب تو را آلوده با گناه کنند می  را د فضای گواند، می خواهناصیت می آزارناپاک و بی خچند  انیمزدور

 تو نشان سنگ های  خواهند از چشمه ساران ذالل تو خون بی گناهان جاری شود، می خواهند به جای درختان سبز
بدوش سازند، و  بخش الله زار های تو را يک سرود سپید درد گان بلند شود، می خواهند غزل جانقبرهای بی چار

 .کوکچه را آلوده به خون سازند دريایمی خواهند 
 

 وطن عزیز؛

و شامخ تو دفن می شوند، دشت های پهناور  های بی جهت در همان کوهساران بلند  باور دارم، باور دارم که آن باد
 .گین تو را لمس کندآ تو نمی گذارند پای ناپاک هر ظالم بی خرد سبزه زار های عطر

دارم که مغاره های کوه ساران تو مکان امن برای دشمنان نه، بل قبرهای آتشین آنها خواهد شد، باالخره باور باور 
گذارند نمی  .دارم که فرزندان رشید و سپاهیان شجاع امنیتی تو نمی گذارند تا ناکسان بر حريم حرير تو دست يازند

 .تو خلق شود ريخ در پهنای بستر دامن پاکألکه چرکین خون آشام های ت
 

 مادر وطنم؛ 
خاک تو برخواسته اند، سیاسیون راست شناس و خدا پرست تو با دل  ۀراست هر ذرامروز فرزندان دلیر تو برای ح

قلم بدستان پروريده تو برای نگاشتن  و ديانت قوی و ايمان راسخ، با درايت کامل برای نیک نامی تو برخواسته اند، 
 .حق مسلم تو برخواسته اند

باور دارم تو  باور دارم نمی گذارند در چنگ دستان چرکین مزدوران سیه دل و کور انديشان نادان فرو بروی، 
 .و آزاد خواهی ماند تو آباد خواهی ماند  ،پاک خواهی ماند

 
 ...باور دارم

 پايان

 


