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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠١٩ سپتمبر ٢۴

  
 انداخت کابل شھر ويرانگر و قاتل و کارتجناي اندام بر لرزه که کفشی

  
 

 ايجاد با تا گرفته نمايش به ھرات ۀستمکشيد خلق ویربر را شان بانيا گونه گرگ زادگان وحشی اين ديگر يکبار باز

 را خود نام و خاستند پاه ب متجاوز قشون مقابل خالی دست با که را سرزمين اين دلير مردم شھامت بتوانند دلھره و ترس

 بر دادشانی واحدعبدال کفش کوبيدن. ، زير سؤال ببرندکردند ثبت جانبازی و شھامت در ميھن افتخار پر تاريخ درج

 بدانند که بود بادارانش به پيامی ندارد ديگری چيز جنايت سياه صفحات جز حياتش تاريخ که اجير لجنکيش اين دھان

   .زد خواھند مبارزه به دست ميھن ۀنقط ھر در نھاآ با ھم کنار در ھمدلی و اتحاد با ھنوز مردمی نيروی
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 از پشتيبانی با تا اند شده بسيج جھان سراسر در ميھن دلير مردم و ستانده ب قلم و روشنفکران ۀھم که لحظاتی اين در

 فاسد مدافعين و جنايتکاران دست در که حالی در او .کنند بلند را عدالتخواھی فرياد عبدالواحد ميھن نترس و دلير جوان

 ملی امنيت کاران اندر دست يا که رساند می را نقطه اين است گرفته قرار شتم و ضرب مورد و است اسير حکمتيار

 رسده استخوانش به زمان جباران تعدی و ظلم کارد که فردی اين انسانی حقوق از دفاع و مشکل اين حل از عاجز ھرات

 .خواھد می تعمق و غور کمی لهأمس اين که باشند می قضيه اين در جنايتکاران اين با ھمدست يا باشند می است

 موقف در را خود ھمدرد خان جمعه بود خواھد شما الؤس ھر جوابگوی خود ھا قيافه و کنيد نگاه عکس به خوب

 فرمان ديگر و کنند حرام سرش بر را راحتی خواب شايد که ھرات شھامت با مردم يکطرف از داده قرار خطرناکی

  نبرد را بادارانش

 عبدالواحد خواھی عذر با را خود ۀرفت برویآ اصطالح به و داده خاتمه جا اين به را قضيه خواھد می او که اينجاست .

 روزگار شانۀ ھم فردا مدندآ کوتاه مرحله اين در اگر که بدانند بايد ھرات مردم .اورد بدست دوباره حکمتيار از دادشانی

 اش زنجيری سگان که ببيند نزديک از تا مدهآ نجاآ ذھنی و عينی ۀمطالع برای فقط ابلس اين .داشت خواھند سياھی

  يانه؟ داشت خواھند شورشی صورت در را ھرات مردم با مقابله قدرت

 ايجاد منطقه آن در پايگاھی يا مرکزی تا شده فرستاده نجاآ در ناارامی ايجاد و ھرات در امنيت زدن ھم هب برای او 

 بايد باشد که نوعی ھر با اينبار خاستيد پاه ب سرخ قشون مقابل در خالی دست با که ھمانطوری ھرات شجاع ملت  .کنند

  .باشد نداشته را وحشيانه اعمال اينچنين مجال ديگر تا بکوبيد گسن با را گر فتنه مار سر

 به را کابل ،شد تمام پاکستان در "آی اس آی" زنجيری سگ اين ۀوظيف که کردم عرض دوستان خدمت قبل چندی من 

 از یئھا خاطره ھنوز ،کرد نيست سربه را بيگناه ھزاران ،برد تاراج به را ميھن ھای سرمايه ،کرد تبديل ويرانه

 به دوباره را کار جنايت اين ھمدستانش و پاکستان .است نرفته ما مردم ياد از شمشتو در جنايتکار اين خاص زندانھای

 منحط ءآرا توسط داخل از افغانستان در را جامعه نظام کثيف عنصر اين نھاآ رھبری با تا اند فرستاده افغانستان داخل

   .زند ھمه ب خود

ه ب شده کشته ۀجناز عقب در ھميشه جنايتکاران چنين اين نخوريد فريب نآ ۀاندود عسل و رامآ کلمات به گرانقدر دوستان

 عربی معروف مثل اين )بجنازته يمشی و القتيل يقتل( اند حرکت در گور لب تا اشکريزانه مردم فريب جھت شان دست

 و آگاھانه قيامھای با که رود می توقع چنين فرھنگيان و دستانه ب قلم فغانستانا و ھرات مردم تمام از ديگر يکبار .است

 مھر و بادرود .دنيبزدا ميھن پاک دامن از را جامعه یميکروبھا اين شان ۀداشت دست وسايل

 

  


