
 اند ان سوگوار

داخل یك  حزبی كھ در آور تنفر جنگ ھای متعصبانھ ی مذھبی و

  

ان سوگواریکابل وکابل 
   دانیشھ وارثِ 

 سوگواران ی

 کھ نامردان بھ کارند

  . بھ دارند ھن سر

جنگ ھای متعصبانھ ی مذھبی و از تر ننگ آور و انسانی تر

  )شیلر(. نیست، برافروختھ می شود

  

(  
 جز ویرانی خاك وطن نمانده

 ؟؟؟یكجاست غیرت افغان

 مردم است دفاع از

  . ؟؟؟یدانینم، خون اند

وارثِ  بھ پا خیزید

یدشمنان ا بھ ضدِ 

کھ نامردان بھ کارند دیام کنیق

ھن سریم ھمھ مردانِ 

انسانی تر ھیچ جنگی غیر

برافروختھ می شود كشور

)استاد صباح( 
خاك وطن نمانده از

كجاست غیرت افغان بگوپس 

دفاع از وقت زیبرخ
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 چاره چون کنیم، غم در سوزدیتن م

 چنبر گردون کنیم یاد ھا سویا فری

 مردم گشتھ محزون سوخت و شھر

 ؟؟؟. خون کنیم در رتم چگونھ شنایح در

 . سوگوارمی، دھیم اد سریفغانت کھ از مرگ دوستانت فر بھ آه و، بھ درد کشیدنت، بھ بغضت، تیبھ غم ھا

 درد و بھ قلب آگنده از بھ چشمان اشک آلودت و و یدیبھ آغوش کش زت رایبھ سرخی دستانت کھ جنازه عز

 . سوگوارم، رنجت

 . سوگوارم، دیستان پلیترور یخونخوار و یرحم یب، ن کشوریمسوول یتفاوت یبھ ب، بھ شرمنده نشدن دولتمردان

 . سوگوارم، رودینم یچکسیپرسوزت کھ بگوش ھ یبھ نالھ ھا جانسوزت و یبھ فریاد ھا

بھ خیره ماندنت بھ سقف سیاه کھ چشمانت با تصور ، آتش می بینی بھ چھار دیواری اطرافت کھ آن را خون و

 . ارمسوگو، آسمان با آن درگیر است

 . سوگوارم، و گم شدنت در این اجبار ھا یبھ ناچار، از دود باروت، بھ سرفھ ھای مکررت از بغض گلو

، زانتیعز شھادت خانواده و در، تو یریناگذ در، تو یمجبور در، اندوه تو در، غم تو در، تو ھموطنم با! یبل

 . سوگوارم

 ن شدهید یب بیداد گر یکابل خانھ  شھر

 مردمم زمین شده خون سرخ رنگ از

 ران مایمردم ح ا رحم کن بریخدا یا

 . ن شدهیلع و کافر یانفجار و یانتحار

 یا مزدوران اجنبیدرد؟؟؟ آ یقلب چند نفر را م انتحار و ک انفجارید كھ ندان یھ دل میس ستان آدمکش ویا تروریآ

ن اشك چھ جگر یاھد شد و ابدل خو یبھ قطره اشك، راکت تانک و ریف، غرش انفجار یصدا دانند کھ ھر یم

كھ فرزندش را با  یآرامش مادر، ران شدنیو، سوختن یعنیند؟؟؟ جنگ ندا ینان میا ایسوزاند؟ آ یرا م ییھا

زش سقف خانھ و سرد شدن تن گرم كودك در قامت یریی، صدای، نور، دهیآغوش خود خوابان گرمش در ییالال

 یسرخ شدن جامھ  ن شدن ویخون یعن، یآتش یعنیستم  یعنیجنگ دانند یستان میدارد؟ ترور ریچھ تاث ده مادریخم

شد و در مبداء بھ  یك میدن با سرعت شلیماشھ کش با ل تفنگ ویاز م یگلولھ ا. گرید یاه شدن جامھ ایس و

اه یراھن سیكشد؟ كدام پ یدانند كھ؟ كدام مادر ضجھ میکند؛ م یآنرا سوراخ كرده و گذر م، اصابت نموده یحلقوم

شود؟ كدام  یبان پاره میشود؟ كدام گر یسرخ م شود ؟ آسمان كدام شھر یبرادر م ید؟ كدام خواھر بشو یم

  ؟؟؟. زدیریاشک م یپدر یب جانسوز درد ش ازیكودك در انزوا و خلوت خو
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 نفس شد یاگرچھ تن گرمش ب

 ھوس شد؟ کجا تسلیم وحشت و

 خود ییبھ دشت سکوت و تنھا

 . جرس شد ق نغمھ خوان اویرف

در رفتار سرنشینان کشتی این میھن ، تنھا جایی کھ تجلی تکثر اندیشھ ھا و پلورالیسم پیشھ ھا را دیدم ما رشھ

یک با اره خودخواھی بھ جان و ھستی این زورق سرگردان افتاده و می کوشیدند آن را بھ  ھر! توفان زده بود

 !!گرداب ھالکت و مرداب مرارت بیفکنند

 ھ کردمیفراقت گر نشستم در

 ھ کردمیت گرینھا یزغمت ب

 تو بودم تمام روز در فکر

 ھ کردمیت گریتمام شب برا

 شام غربت در ان کوچھ ھایم

 ت گریھ کردمینوا دم تایشن

 کابل یدیمادر شھ یاال ا

 . ھ کردمیت گریتمام شب بجا

 ستمگران برابر ایستادگی در

 شانیپر یوطندارم مرا کرد

 پاشان و تینموده ت تو یغمھا

 روزغصھ خوردم شب و تو ادیب

 . بانیگر در سر و شده ام رنجور

مال می  ستم لگد بار کودکی بی گناه زیر. صدای سھمگین ستمی برمی خیزد، ما گوشھ ی شھر از، ھر روز

، با این حال. نالھ جان کاھی بھ آسمان می رود اندوه بی رحمی ناکسان روزگار ضجھ می زند و مادری در. شود

دلھایی ھستند کھ استوار و شجاعانھ فریاد یاری مظلوم ، تباھی آن ھمھ ستم و برابر میشھ دربھ یادمان ھست کھ ھ

تکبر ظالمان را بھ  و فخر از گلوی پر آستین انسانیت بیرون می آیند و می دھند و دست ھایی ھستند کھ از سر

 . سختی می فشارند

 از خاك وطن نمانده جز ویرانی

 ؟یپس كو بھ كجاست غیرت افغان

 مردم است وقت دفاع از زیبرخ

 . ؟؟؟یدانیخون اند نم مردم وطن در
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بنده گان مرا  اگر«: کھ خداوند می فرماید، کھ بھ یاری بندگان خدا می شتابند و خدا یاور آنھاستیھستند کسان یبل

دشمن « :دیفرما یان میایشان راست قامتانی ھستند کھ فرموده موالی متق «. شما را یاری می کنم، یاری کنید

ستم دیدگان ھستند  کسانی قرار ده کھ دشمن ستم کاران و یار ما را از، پس خدایا »ستمگر و یار ستم دیدگان باشید

نادیده انگاریم و بھ آرامش و رفاه خود دل خوش کنیم و بھ ، ما مپسند ستمی را کھ بر ھم نوعان می رود و بر

 . خاموش بمانیم، در برابر ستم، خواری

 گم ھوای خانھ گرفتشب آمد و دل تن

 دوباره گریھ ی بی طاقتم بھانھ گرفت

 شکیب درد خموشانھ ام دوباره شکست

 دوباره خرمن خاکسترم زبانھ گرفت

 نشاط زمزمھ زاری شد و بھ شعر نشست

 صدای خنده فغان گشت و در ترانھ گرفت

 زھی پسند کماندار فتنھ کز بن تیر

 نگاه کرد و دو چشم مرا نشانھ گرفت

 یتم بود روزگار نخواستامید عاف

 قرار عیش و امان داشتم زمانھ گرفت

 زھی بخیل ستمگر کھ ھر چھ داد بھ من

 بھ تیغ باز ستاند و بھ تازیانھ گرفت

 چو دود بی سر و سامان شدم کھ برق بال

 بھ خرمنم زد و آتش در آشیانھ گرفت

 چھ جای گل کھ درخت کھن ز ریشھ بسوخت

 . )ھیسا( . . . گرفت ازین سموم نفس کش کھ در جوانھ

 رند ویبگ نجابت ترا بندگان با پاک و یانتقام شھدا ریزند و فرو ظلم را مردم مارا یاری ده تا بنای ستم و! خداوندا

 . اعمالش برسان یبھ جزا ست رایآدمکشان ترور ستمگاران و

 !مان بزداییدل ھا پستی را از زبونی و ده و قرار ھارق دستی کوبنده و، ستم گران برابر را درما ، خدایا

 . ستم کاران بایستیم برابر رس ستم دیدگان باشیم و در د فریادبای

ی کنند و زبان ھا بھ دست ھا بھ گونھ ی عمل م. حیلھ خدعھ است؛ دنیای فریب و مکر و، ظلم، زمان ستم، زمان

، ستنب، کشتن. خوبی می گویند زشتی ھا می گذارند و زبان ھا از پاھا بھ سوی. سخن می گویند گونھ ی دیگر

پنھانی ترین چاھی کھ بر سر راه می کنند تا طعمھ . نرم ترین سالح بدخواھان است، فریب کاری و مکر، بردن

  . پیرو اندیشھ ھای خود سازند وعده بیشتری را اسیر خواستھ ھا وھای بیشتر بھ چنگ آورند 
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 باروت را دود و ما گرفتھ شھر

 برند تابوتیبھ کوچھ کوچھ م

 ما مردم چنان کردند ستم بر

 . نھ نمروت و کردینھ فرعون م

بسی پست و بسیار سرمست دیدم؛ فرمانروایانی کھ  را اسیر توھم و بی خبر از درد مردم و ما من حاکمان شھر

حال چھ نشستھ بر سر سفره شراب باشند و چھ ایستاده در برابر ، خائن اند، خوی تھاجم دارند، بھ جای درد مردم

من فرمانروایان خودکامھ را افرادی حقیر و شایستھ تحقیر ! بر سجاده نیایش چھ آلوده لغزش و چھ ! رب االرباب

؛ در حالی کھ آنان خود را نھ تنھا ھمسنگ خورشید کھ شایستھ ھر تمجید می پنداشتند و دیگران را برده می دیدم

ھالھ ، ار دوردی من دولتمردی را دیدم کھ در! اینان جرثومھ ھای حقارت اند و اسطوره ھای شرارت، انگاشتند

ھالھ نور می دیدند و ، پخمگان ! اما در کنارش دزدی ھای کالن و اختالس ھای عیان را نمی دید نور را می دید؛

 !نخبگان حیلھ مستور

 . چھ فرصت ھایی استثنایی را در چھ سال ھایی طالیی بھ باد فنا داد و حرث و نسل را بھ فساد کشید

 دندیبر سر قفس را پرستو و

 دندیبر سر را ھم نفس  یدل ب

 ظلمت شبھا چھ ظالمانھ در

 . دندیبر سر جرس را ینواھا

من قرنی را دیدم کھ کرامت انسان بھ عنوان آخرین و پیشرفتھ ترین پیام انسانی می رفت تا پایان تاریخ تلخ 

اند زیرا انسانیت انسان بھ کرامت اوست و کرامت انسان آن گاه تبلور می یابد کھ انسان بتو. بشریت را رقم زند

 !این نفی آزادی انسان بھ مثابھ نفی انسانیت اوست بنابر. آزاد بیندیشد و آزاد اندیشھ ھایش را بیان کند

فرشتھ آزادی را در پیش پای ، خدا بھ نام اسالم و، و من در این قرن دیدم کھ کاھنان مزدور با سالح زور. . . 

 . انگاره ھای زمین و بتواره ھای زمان قربانی می کنند

 پا خیزید اال ای سوگوارانبھ 

 اال ای وارثان سربھ داران

 بھ پا خیزید کھ نامردان بھ کارند

 ھن سر بھ دارندیھمھ مردان م

گرای و فرمانفرمای دیدم کھ می توانستند گوش ھا و  حاکمان سیھ نامھ را چنان اقتدار فرمانروایان خودکامھ و

و علیل یافتم کھ نمی توانستند جلوی درک و فھم مردم را  چشم ھا و دھان ھا را ببندند؛ اما آنان را چنان ذلیل

من چھ خودکامگان سیھ نامھ را دیدم کھ عمری در . زیرا جوامع انسانی ھوشمندند و قیم را برنمی تابند. بگیرند

رنج مردم و در این سرانجام در طغیان شط. گنج اندوختند، شطرنج بازی کردند و در شکنج مردم، رنج مردمشط

 !!نوس پرتالطم غرق شدنداقیا
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 غم دیده پر نم است روم ز  کجا کھ می ھر

 داغ مردمم ماه محرم است روز من ز ھر

 کشتن شده پس کوچھ ھا خون و کوچھ و

 . د کم استیریخون بگ غم ما گر آسمان در

. ل شده استیک کابوس وحشتناک تبدیت بھ یامن افتنی وین  ی دستیایک رویوطن بھ  در آرامش امروز ت ویامن

بھ . بستند  ن را بھ گلولھ مییعابر، زنی  ی شدن نشانھ  حرفھ بھ منظور روزیھ دست کسانی ھست کھ دت بیامن

مقابل ملت  سال است کھ در یکھ سالھایآنان. اند  ختھین شھر را بھ گردن آویدست کسانی ھست کھ افتخار خرابی ا

، خون ملت قصرھا از مال وت الیاموال ب از بردند و بستند و، کشتند، گفتند ده زوریمردم رنج کش ده ویستم د

 برند ویرا بھ تاراج م یثروت مل ناتو یقوا و ین المللید جامعھ بیمقابل د در آسمانخراشھا ساختند و بلدنگھا و

 در و یقدرت دولت ن افراد دریثمره سھم ا. گناھان آلوده شده است یبھ خون ب گذشتھ و از شتریدستان شان ب

 ھرچھ دم ھرچھ دلش بخواھد انجام بدھند و و ا داخل شدهھ ھا مسلح بھ خانھ  ن شد کھ شبیا یتیامن یارگانھا

کابل بھ  مخصوصا در کشورما و د باشد اما دریآرامش با ت ویس کھ حافظ امنیپول. خود ببردد با یایدستش ب

از دزدی . کاری را داردی ھریاش توانا  اسلحھ کھ باعنی ی. عنی دزد و وندبازییس یپول. ل شده استیتبد یکابوس

ت مردم یاندوه امن با امروز. تجاوز بھ ناموس مردم ھای مسلحانھ و  سرقت مردم گرفتھ تات یاذآزار و ، و رھزنی

، ستین ھمھ تروریپس ا. بدھند یپست رذالت و بدل پول حاضرند تن بھ ھر نان کھ درینان است ایبدست ا

 . شوند ؟؟؟یم چگونھ وارد شھر کجا و از یجارفان وی، انتحار

 آنسوی دریا یمشکستھ مرد

 سحرگاه ھ کردم تایگر بھ یادش

 من یرو ت برلبھا نخند گرید

 . این امروز و فردا از پر یشانند

یک موتر الری مملو از مواد انفجاری . صدای انفجاری مھیب کابل را لرزاند، ک بعد از نصف شبیساعت 

صدھا  این انفجار کھ در منطقھ شاه شھید شھر کابل بوقوع پیوستھ است باعث کشتھ و زخمی شدن. منفجر شد

در این انفجار عالوه بر . کشتھ و زخمی ھای ایین انفجار بھ پنجصد نفر رسییده است تا کنون آمار. ھموطن گردید

  .ده ھا خانھ و جایدادھای مردم نیز تخریب شده است، کشتھ و زخمی شدن غیر نظامیان
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 کشتی شکستھ کجا، کنار امن کجا

 کجا گریزم از اینجا بھ پای بستھ کجا

 جا سنگ فتنھ می بارد ز بام و در ھمھ

 کجا بھ در برمت ای دل شکستھ کجا

 فرو گذاشت دل آن بادبان کھ می افراشت

 خیال بحر کجا این بھ گل نشستھ کجا

 چنین کھ ھر قدمی ھمرھی فروافتاد

 بھ منزلی رسد این کاروان خستھ کجا

 دال حکایت خاکستر و شراره مپرس

 رفتھ کجا و چو برق جستھ کجا بھ باد

 پناه بال تو بود مان کھ سرم درخوش آن ز

 . . . کجا بجویمت ای طایر خجستھ کجا

 ز مرغان آشیان برباد) سایھ(بپرس 

  . کھ می روند ازین باغ دستھ دستھ کجا

 . )ھیسا(ھ یگرانما شاعر غزل از دو
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