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 !!!قنِد آلوده با زھر

، از دوران زمامداری و حکمروائی استعماری خود در قارۀ ھند، دو مصيبت »؟«بريتانيای کبير

و ديگری وسوسۀ فکری » ديوبند«را برای ما بجا گذاشت، يکی مدرسۀ دينی بنيادگرای 

. تأسيس برای ما، ھنگامه ساز و مصيبتبار بوده استکه ھردو از بدو » ديورند«افتخارزدای 

مدرسۀ ديوبند، با تربيه و اصدار م? و عالم دين در مساجد و منابر شھرھا، دھات و قصبات 

افغانستان، نه تنھا تبليغ دين به شيوۀ خيلی بنيادی و خشن، بلکه بعضا جاسوسی و سياست ھم 

نين م?ھای صادرشده از آن طرف سرحد بوده ميکردند، که تاريخ پر فراز و نشيب ما شاھد چ

معاھدۀ ديورند نيز بخش عظيمی از خاک ما را چون پارۀ دل، از ما جدا و جزِء خاک . است

امروز پاکستان اين دو پديده را ميراث پدری شمرده و چون دو حربۀ . ديگران ساخته است

مدرسۀ ديوبند را به . ميکند خونين، با ظالمانه و نامردانه ترين شيوه در برابر ما استعمال

ھزاران مدرسۀ قرآن، در سراسر پاکستان انکشاف داده و اطفال بی گناه را آدمکش و انتحاری و 

جاسوس تربيه نموده و بنام طالب برای کشتار بی گناھان به افغانستان ميفرستد و ھرروز از ما 

ده است، جزء \ينفک خود سرزمينی را که بنام ماورای خط ديورند مشھور ش. قربانی ميگيرد

شمرده و ت?ش دارد اوضاع را توسط گماشته ھای خود از جمله طالبان، چنان مغشوش و تحت 

الشعاع قرار بدھد، و يا به اصط?ح ما را با گير و دار انتحاری و بمھای کنار جادۀ طالبان، 

و برادرگويان چنان بخود مشغول بسازد که ازين حق مسلم خود به سطح جھانی منصرف گرديم 

  :شعر ذيل با ھمين درد، سروده شده است . ساز يک طرفه  را زير نام شورای صلح بنوازيم
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است      گـــــــــــرفتاری ما با اين دو بند است" ديورند"و  ديگر " ديوبند"يکی   

است» ديوبند«يکی بند کـــــــــــــــــــم و کيف ديانت      کـــــــه  در قيد  م?ی   

است» ديورند«دگــــــر بند فـــــــــــروش خاک ميھن      کــــه از داد و گرفت   

 ازان، در کشـتن مردم  گـــــــــــرفتار      ازين، تــاج غـــــــــرور ما نژند است

 اســــاس زنـــــدگـی در کشــــــور ما      ز ھـــــردو،  ناگـــوار  و ناپسند است

از ھمسـايـــۀ بی مايۀ دون      ز شـرق  و غــرب آزار و گزند استھــــــــــــم   

 ازيــن ھـردو، ز عـمری شد که بر ما      ھـــــــمه در قـيد و بند و مستمند است

 يکــــــــــــی ميخندد، اّمــــا در حقيقت      نھـــــــــــادش  دشمنی با نيشخند است

است      به زھـــری ميُکشد، گويد که قند است به قندی ميفــــــريبد،  ليک زھر  

 سخــــــن  ميگــــــويد،  اما  پُر تکلف      کــ?مش سر بسر پوچ  و  چرند است

 قـــــدم چون  طفـل  نوپا ميگـــــــذارد      عجب شــــــورای صلح ريشخند است

چــــــون  و چند است تــــ?ش بی سبب دارنـــــــــــد، اص?      نميدانند، مقصد  

اين گفته  را دشمن بداند» اسيـــــــر«  

 که چشــــــــــم ما به خط ديورند است

 

 

)م٢٠١٣می ٢٧ــ فرانکفورت، » اسير« نسيم . م(  

 

 

 

 


