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 وــوي شــــرو قـــــب
 زــنــط

 راحت جهان طلبي رـو گــوي شــرو قــب
 كه در نظام طبیعت، ضعیف پایمال است

 
قوت قلب، قوت وطندوستي و بسا قوت هاي نیك ، ، تنها قوت ایمانكه قوي شدن كرد فكر نميشاعر گرانمایه  شاید
، ، با سر و سلسله، با حیله و مكر، با داشتن باند هاهاي تیز چركین ا پنجهست بلكه قوي شدن همانا بانه نیمندخرد

ي بر اندوزي و فضل فروشزر، را به كام خود كردن و جزیه گرفتنحق دیگران  . . و. و عوام فریبي، چاپلوسي 
  .آید ما به شمار ميول و هوش جامعه مستحقان با خبر و بیخبر از ح

دیگران سرمایه دار شدن  و از نوش جان كردن حق آمدهبیرون  از یینیست كه سرمایه هاجاي تعجب در كشور ما 
باید در شرایط ملك   رسد؟ نصیب چه كساني است و به چه كساني مي اما باید اندیشید كه آن سرمایه ها ،آسان است

مدافع  و نه كه نه او، ،برسد دار بایدچرب به زور ۀیب كه باشد و به هر نوع ممكن لقمبه هر ترتدانست كه خود 
 .آزرده گردد پشت پرده اش خداي نخواسته

د مدافع ناحق اینكه ما آنها را به عوض خوتهمت  خود شان با دنكه مشتي از افراد با جا ز ما رعیتحیف كه  اما،
 را بیخبردرنده خویان  تا ،كنیم به حق خود نمي ییاهي چنین جفاما هیچگ غافل از آنكه ،ن نموده ایمیحقوق خود تعی

به زور و خیره چشمي رهبران را خود كه آنان  .بگردانیم مدافع خود و حقوق خودرا  و بیخبراز حال خویش
بي حیایي  با فضل فروشي در پردههرچه بنالیم و ننالیم زور داران زمانه  ما را تراشیده اند، شان ده خودنناخوا
 داد از دلسوزي بر ما ميگویند و نمي شرمند  ار چشم دروغ ميدر چو كشند  مي دي به رخ مابه چشم سفی ،زور

چه خوب   نمایند. خود شان را دایه هاي دلسوز تر از مادر وانمود مي كنند. زنند و در خفا چیزي دیگري مي
ن ابا و قبا ظاهراً خودش را به اعتقادات ما صادقان پیچانیده اما در باطگاه عالم دین،  گاه خود را بیچاره، نیرنگي كه

 كه یرهبران و احزاببه اصطالح  از مردم هیچ میکانیزمی هم وجود ندارد که خدا داند و عالمان كه چه ها نكرده.
گیری و پاسخگویی شوند. ایجاد ترس،   ، خواهان حسابرا به شكلي از اشكال حاكم بر سرنوشت شان كرده خود

ها  این سالهای سیاسی   ترین روش  محوری بینی از  بزرگ پراگنی و خود  توصل به ادبیات قومی و سمتی، شایعه
 افغانستان است. در

زند در  داد ميپارتمان شخصي فقط مالك یك خانه پدري و یك آ خودش را با شكسته نفسي گاه به اصطالح رهبر
ما در آن  ۀزماندلیر  ، یعنيه و جاده و محل عام مسدود است كه ترسوكوچاما  .حالیكه اصالً غاصب زمین ها است

چپ و زحمت خود را بیش بسازیم از راه دیگري و فاصله دور تري  ر ا ما مجبور راه خود  .مسكن گزین استجا 
 از ما مي وداند ول چون در بسا موارد ما را بدون موافقه ما از خود مي بگذریم كه مبادا دلیر زمانه به هراس بیافتد.

طالح مورچه از زیر پاي ما ملت سر به صالح در حالیكه تا هنوز به اص گي اش را ازو بگیریم.ترسد كه شاید زند
 كه : افتم مي در كتاب مكتبحكایت دزدان به یاد  اینجا آزار ندیده.

 ميخانه را به گونه دیوانه یي از نزدیكان خود وانمود و  صاحب، دزد، مگر دزدان صاحب خانه فریاد میزد دزد
و  ردمان آن محل خود را پاك و منزه جلوه داده در میان م، خدا تو را جور كند " و به اینگونه "ما دزد باشیم: گفتند
 ند. رفتن ه بیباك به راه خود مينجات داد اسارتاز 

نكه ما آراي سخن گفتن ورها نكنند چ همما را رها نكردند، باید  اما  رفتندشده  چاقتر از قبل كه ،با قوترهزنان 
بدن ما را قوت هاي هستیم كه  یهای میكروبمریض  ،نداریم كردن ، توان دفاعچه حاجت به عمل متقابل نداریم

آن رهبران خود  اربباید یك! قحط الرجال استدانیم  نمي خاك بر سرما كه ،هیهاتاي و كاذب شان نحیف ساخته و
 ياز بست تالفي بسازد.ئو گاه انجمن و گاه ستاد و گاه ا گاه حزب .دیگري بنشیند ۀاخه بپرد و بر شاخازین ش ساخته

مت ما چون تاب مقاوولي باید بر ما حك.مت نماید، . ر و تبدیل میگرددیتغی ي به چوكي دیگريه بستي و از چوكب
پرسند كه  نمياز ما هیچ   !او داریم هیچ است و ما دستان دراز به كرم اور كرده و مسخ شده یدر مقابل اندیشه تغی

 این ند.كخودش را به مسند حكمروایي میخكوب میبه عوض چهار ماه چند سال  ؟كي به كجا باشد .خواهیم چه مي
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كم سیري و قریب بودن به امكانات از ش خودش رادیگري  ! وليبیش نیستای دوا ندارد، برباد رفته  ،یكي نان ندارد
گان فامیل كوچكش دارند كه بستهل هزار دالري ماهانه را عواید چوزیر ،میداند وزارت  مستحق رهبري و مسند به

بر او دلم ست ا اه ضعفمست ۀاز جملما  وزیر صاحب بیچارهچون . شمارد مي درآمد ناچیز بانهبه صورت غری
ناتوان او مبادا  چون  .هوارم چون گرز به كام او فرو برمسوخت خواستم بر عواید قانوني و شرعي اش از عواید ما

 خودش به ۀبه گفت .و ما بي وزیر شویممسكن گزین شود ، حله خاكزده ما و یا در محالت غیربه ماز بي ناني 
ما كه نیل توتیا است. رجال  پیدا شدن وزیر درین ملك بي  ؟حساب بانكي( او چیزي باشد یا نه ) صورت "اكونت"

 .بي وزیر بمانیمخدا نكند گي بمیریم ولي از بیچار
به پكي پاهاي ، داردهنوز ن گردنش را بر شانه هایش برد و زحمت چین و الي الي شد بار سنگین شكم مي

خودش خوب است وزیر ما خم به ابرو نمي آرد . اما نداردرا  شتن وزین دیگر توان بردن شده اش استخوان دچار
به  كنر قومانده داد!والیت كه در دفاع از راكت هاي بر  ، آنچنان، خیال قومانده دادن داردداند حرا ميصرا مرد 

باري نشد مبتدا  حیفبه شاخه بلند تري كه هواي تازه تري داشته باشد بدل كردند.  از مقام وزارت پاس آن جایش را
عواید بودن  از بياگر  آه! .، چه خوب جانانه آموزش دیدهبدانندتلویزیون ها  حتي نشراتو خبر جمله اش را از راه 

 واقعمبادا به تاریكي هاي بي برقي قرن حاضر گان بروند بي سرپناهان و بیجا شدسقف زیر  ، نخبه ما مجبور گردد
شیند و به كسي ن يبر ما كه خیر اما  پوزخند بر وزیر مسلكي ما  بر دل ما نم .ند و بر ما بخندند كه برق نداریمشو

سیال پس ماند بیني اش از از سیال كه  را به خم ابرو نگاه كنند. زمان و برقي این دهیم كه امیر آنزمان اجازه نمي
 لي ميرا نكرده و آنچه، پندارد ميبگوشش غالم حلقه  و شما را ما فروشد  جناب شان كه فضل مي. استبریدن 
را به گردن او  و تاریكي در زمان حاضر عدالتي توزیع و تخنیك ناقص برقبي  ! پس چكونهانجام دادهگوید 

پناه  در كنار جاده هاي شهر ما  . به فكر رفتم كه اگر وزیر بیچاره به زیر خیمه هامبادا ریشخند كنند  ؟؟بیاندازد
. خیلي تشویش داشتم كه راه بهتر براي هریك شان نداریم شهري نل از د كه آب صحيمبادا بر ما قهر شود ببر

 و دوره هاي كوه و دشت يناز و نعمت پرورده ها تا خداي نخواسته این  سوده باشندبیشتر آجو شود كه و  جست
 كنیم كه: مي باال را دستها .نند و به لقمه ناني محتاج نشوندبینرا گاهي روي خواري  نان دیگران 

 .ندعصري شو موتربي رهبران خود ساخته مبادا گاهي ، الهي
 ت نا آرام سازد.را صدا هاي ناهنجار انفجارا الهي، مبادا گاهي گوش هاي ناز و اعصاب آرام رهبران خود ساخته

 سازد.شان آن وسایط خاطر رهبران را پریبار  بیر و وهارن هاي بیشمار وسایط شهري،  الهي، مبادا گاهي
م كننده براي خاطر آسوده نا آربي عدالتي و بي نوبتي هاي وسایط قواي مسلح جانانه كشور نا آرام الهي، مبادا گاهي 

 .گرددرهبران 
 بي ادب و بي تعلیم ماند.الهي، مبادا گاهي رهبران خود ساخته بدانند كه اوالد این وطن 

 الهي بر ما خیر است هرچه است ولي ایشان از خواب ظلم وغصب و مافیایي و كرسي بیعدالتي پایان نیافتند!
نور ، اكثرآ تنها و بیكس اندد سوز ميصاحب صالحیت ها از شما چه پنهان دلم به  ؟كجا ببریم راكنیم اینقدر غم ه چ

افكار شان بر  هي ،هي. هم به احوال گیري نورچشمان رفته و مادر بچه هاا ن همه به تحصیالت در خارجه هچشما
. گرچه میدانم خداي نخواسته نقصاني شوند است،مغشوش شان  علنيغیر مسایل حسابي شراكت هاي شركت هاي

پنج و شش  "مگر اینكه گاهي دو شش است شان همیشه ،دو شش""نیست هللا ءانشاشان طالع  وكه نقص در نصیب 
بار این ونكرد گریبان خود  سر بهبیند هیچ گاهي  ال و باالتر ميباموقف خواب  رهبر ما! !واي بر ما و شما باشد."

است  نا فهم در روشنایي نوین لته سر چوب ، مگر كور خوانده كه سیاهي لشكرملوك الطوایفي بازیست به هوايباز 
 نا را گيخندند و حیران پشت آن باد برد و دهان باز بر خود ميبرآمده بیرون هاي  و او با دندان. بر دیوار گلي

  نگرد. يامیدانه م
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