
 غم بی حیا و ناله های من

  

را که زنده  ضعیف های جسم برپا شد. جاده ای دارالمان کابلوحشتی بر  می برغم ها افزون  گردیدغ

 آتش درو دکردن قطع، سوراخ  و شق ،توته های برنده شیشه ها ،بودند با چره های بران آهن پاره ها

سوختند. ،موترهاپطرول   

بام خانه بر را ازدست دادن و جدایی یغمسیاه چادر و وشنایی خنجر کشیدندبرر عقده مندتاریک اندیشان  

  .ندپهن کرد علی،حسین و ،زینب  ،مهری ،جواد،مریم  ،حسین های

قلدر داخلی و  قصابانزیر ساطور ند. گردنشانشب پرستان سرخم نه کرده ا ستانابر زهرگ هملتی ک 

نوکران ومتجاوز  یغارت گر ای بیگانه مدارانو دولت  نحا کمی. گردد می طعق که سالهاستبیرونی 

بیش  را پیامبران روشناییاین  ،ملت بیگانه ستیز افغانستان فرزندان اصیل ،شان و کاسه لیس دست بوس

 در ،ددهن توپ بستن به دندقید وزنجیرو زوالنه نمو چال ها هسیادر ،است که حلق آویزکردند از پنج قرن

از ایشان را  زندان ها ،کردند و زنده به گور شگافتنده آتش مسلسل قوبه ج سینه هایشان را پولیگونها

قربانی می  را یدیگر یبیشمار ایه جان ،وانفجارانتحاربا  هاجاده های شهردر ،وهنوزهم .پرساختند

  گیرند.

حور و  ،و لذت بردن ازشراب  از خدا شان برادران دینی گناه ایشبرای بخش دالن شب پرست ، هسیا

ا ب .می پوشند و موتر و موتر سیکلیت انتحاری را هدایت میکنند  یواسکت انتحار ،حرمان بهشت 

تیاتر سیار  ،لایر و ایرو ،دینار ،روبل ،دستگاه های استخباراتی بیگانه ها و جیب خرچی دالر مدیریت

میگذارند. ه نمایشبحتی در نیمه های شب نیز روی جاده ها را   

 وانندنمی ت شان شوم اعمال با ،خسته بالسرکش  ه کرده درالنه ای عقاباننآشیاخفاشان و جغد های 

خفه سازند. ،نفس می کشند مههنوز، طمع جو یالن ف را که زیر سم یصدای ملت  

را از مسیر راه جدال انها  وند باز کنای جاه  عده در دل ایلهره د شاید ،وحشت و دهشت ایجاد با

میباشد. آتش خون وو مسیر اش پراز خار واست راه طوالنی  اما،. دباز دار ،ظلمت روشنایی با  



معجون تاریک  در یک تشکل با انضباط عاری از خمارانران گروشن استقامت و پایداری، اتحاد  ، فقط

طلوع  و دروازه امید را برخ سازد.ویران  را تاریک اندیشان کهن قصرهای دیوار میتواند است که فکر

  .وحشت و دهشت را درافغانستان نوید دهد ،شب سیاه و نا بودی خشونت پایان و باز کند ، خورشید

   محمد طاهر
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