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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ١٠                                                       احمد سعيدی  
 

  نجات دهيدی هامام ميهن را از آتش جهنم پنجاب
 

 ۀشيش انجا که إحساس ها مرده  و زنان بگوش کس نرسد  غيرت افغانی مرده است،  اطفال وۀضج آنجا که فرياد و
های انسانی هنجار ارزشهای مدنی و بی مهری حاکمان ريز ريز و منافع ملی و وحدت ملی به سنگ نا مهربانی و

دامن سر زمين از اثر فير  دل و آنجا که ،ر مردان کشور بفراموشی سپرده شده تاريخ پر افتخار شي،هزخم بر داشت
 تاريخ از اثر آتشباری خفاشان  ۀمردان قامت بر افراشت کاشه زنان و خانه و هريمن داغدار وراکت ها و توب های 

  کوه وۀکشيدن نعش قربانيان  آوار و بار زندگی ۀبا بر داشتن کول پنجابی در دو طرف خط ديورند بخاک يکسان و
مزدوری  بزدلی، ترس و حاکمان جبن و  ندارد  و را نجا که کسی حق زندگی در خانه خودآديار خويش گرديده اند، 

تحمل ميکنی بکن  بلی اگر در برابر دشمن کرنش و . ديگر جهنمی بيش نيست،برد باری تعبير کرده اند را به تحمل و
مأمنی ندارند  نبايد  اطفال معصوم سر زمينت که هيچ ملجأ و وزنان بی دفاع  ان وهمياری مرد ولی در دستگيری و

  . خاموش وبی تفاوت بود ساکت و
 بدنش از اثر ۀهر گوش نزديک ميسوزد و مصيبت آشنای مام  ميهن در آتش تجاوز دشمنان دور و پيکر زخم ديده و

قسم خورده چون پاکستان می سوزد  دشمن حريص و تاريک دل جهل و پرنگ های لشکر  شب تاز و گلوله ها و
نابوديست اما هيچ اشک گرم بخاطر  سنگدلش در حال شکستن و هنجار ها وارزشهای ملی توسط فرزندان بی مهر و
فراموش کردن  تو گوئی فرزندان اين مادر در حال نا سپاسی و .آه سرد سينه سوزان مام ميهن بفضا بر نميخيزد

  چگونه دروغ از آب به در آمد و) بعدی خدا می پرستمت آههاي اي وطن (بلی نوای .پر مهر آن اند آغوش گرم و
  . ساخت تجربه مدعيان کاذب را سيه رو

همه ارزش های موجود سر  هريمن افتيده اند  وپای هر  فززندان اين عجوزه  ديگر دل از مهر مادر بريده و بدست و
اداره  و نظم   و ن پر مهر اين مام را از زيور قانوندام  گذاشته اند بلی همه شاهد اند کهزمين شان را به حراج

 ۀشيراز .ادب ديگر بهرۀ نيست آسمانش  را از روشنی ستارگان اخالق، انصاف، عدالت و  زمين و،محروم ساخته
استخوانهای در هم  در آخرين لحظات کالبد ضعيف و .هستی اش را به يغما بردند زندگی را در هم ريختند و نظام و

عضای جرگه ابنام  ين حراج تنی چندی  راا  در.جهان به ليالم ميگذارند گرار دالالن استعمارا در باز شکسته اش را
  بلی در چنين شرائط چه بايد کرد؟ .امضا برسر تابوتش کف زنند عنعنويی چون شاهد  ميخواهند تا بعد از مهر و

بيعدالتی  ،ن همه نا بسامانيهادرد ناک نيست که در برابر اي مگر خيلی اندوهبار و! سلحشور افغانستان ملتی قهرمان و
 ی دالالن داخلی وهابند استبداد مستبدان زمان خاموش بنشينيم و دست بسته ناظر زد و وظلم و ها  قانون شکنی و،ها

          زندگی با وقار و،غرور  زندگی با عزت و،خود نگهداری شرط زندگيست خارجی باشيم؟ نه خير بيداری و
 بخاطر پر بار ساختن نهال  نو پای دموکراسی و انون اساسی کشور وق بيائيد بخاطر حمايت از سند ملی و .بلندسر
بخاطر نجات کشور از چنگال عفريت   إعتقادی مردم اين سر زمين و اخالقی و مدنی بخاطر دفاع از ارزشهای ۀجامع

 جان بيداری چه  به آن مؤمن خدا کاری ندارد  که در تن ،بايد مؤمن بيدار دل بود. ر شويماستبداد بيدا خود محوری و
پيشرفت تمام ملتهای جهان  بالندگی و .شکوفائی است بيداری ملتها شرط اساسی رسيدن برفاه آسايش عدالت و .ندارد

  .فرهنگ گستريست  عدالت پروری و،در گرو قانون پذيری
  آنهم از دست زعما و،وحدت ملی آسيب جبرانديده است . دست اربابان قدرت شدهۀامروز قانون اساسی کشور بازيچ
ومت کن را در دفاتر حک تفرقه بيانداز ون باور  آه يبه اخدمتگذاری تکيه زده اند  رهبران که بر مسند حکومت و

دهات به دو بخش تقسيم کرده اند تا يکروز به نفع   مردم را در شهر ها ودانش امروز اقتدار طلبان بی  .نجوا ميکنند
نفاق را نماد دموکراسی  رهبرانيکه اختالف و . در مقابل يکديگر سالح بگيرندروز ديگر ايشان تظاهرات کنند و

ديگر تر کنند تا فردا شاهد حوادث شرم آورتشويق مي  ملتۀ در خان رالگد مشت و بر خورد فزيکی و ميخوانند و
نفاق   در مقابل يکديگر قرار داده اين اختالف و انتخاباتکميسيون  و اختصاصي مردم را بنام حاميان محکمه .باشيم

خفه  بخاطر کوبيدن آزاد انديشان و محوريک عناصر خود کامه و.  ملت به اوج خود رسيده استۀاز آخرين قريه تا خان
م خارج کشور بخاطر تسليمی ما مالت پشت پرده در داخل ومعا . مدنی دست اندر کار اندۀجامع کردن دموکراسی و

حس  .مکدر ساخته و فر هنگ فضای سياسی کشور را خيلی تاريک  ستمگران ضد دين و ميهن بدست جالدان و
هيچکس در پی  ديگر اين سر زمين ميدان کسب منافع شخصی شده و .باور به يکديگر از بين رفته است عتماد ملی وا

  ؟  تنها  به پر آردن جيب هاي خود مشغول اند،يهن نيستبهبودی تن بيمار مام م
عتبار ملی همان است که ميگويم درد ملی با تالش انه هم  نه قانون ماند نه وحدت و .آتش به خرمن هستی ملت زده اند

اگر  .سر زمين شما جفا ميشود مربوط به همه شماست امروز به خاک و . شفا پذير است مسالمت آميز قيام ملی ملی و



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يک پارچگی  قوانين کشور پايمال ميگردند باز هم حق هر فرد اين سر زمين بخاک دفن ميشود اگر شيرازۀ وحدت و
حيث دستگاه ملی به افتضاح کشانيده  اگر نظام سياسی کشور من،صدمه ديده است بازهم شما دردش را احساس ميکنيد

 و مردمي انقالب ملی وحرکت انيهای ملی به يک اين نا بسام .نورم های ملی صدمه ديده است شده بازهم ارزش ها و
من درين نوشته از تمام افراد   .اشخاص قابل معالجه نيست درد ملی با فرياد تنهائی افراد و .نياز داردمسالمت آميز 

همگاني ارادۀ آهنين با يک قيام سر نوشت ساز قلب های پر از محبت و واحاد ملت می طلبم تا با احساس بيدار و
بيعدالتی را  بزدلی، خود خواهی و  به عمر اين همه نا بسامانيها پايان بخشيد و تابوت جبن ومت آميز بطور مسال

 متحد ً بايد عمال .ديگر حرف از شعار گذشته است .بحران زده نباشيم ميخکوب کنيد تا ديگر مانند امروز  بی ارزه و
 ،مهاجرت تاکی فرار و .ر زمين استفاده کنيمذخائر اين سر زمين بخاطر زندگی در همين س از سر مايه ها و و باشيم 

ما بايد  !حتاج ديگرانمما هم مانند انسانهای ديگر انسانيم اما  . تا کی محتاج ديگران بودن،تاکی برائت  از مام ميهن
را صدمه ميزند طلب کمک از ديگران آبرو وعزت  مشاور خارجی داشته باشيم؟ داشتن مشاور خارجی غرور ما

با بيائيد  .را به فراموشی ميسپارد تاريخی ما فرهنگ ديگران هويت ملی و پيروی از کلتور و .زدمارا خدشه دار ميسا
را بی همت   ديگران ماۀلقم .سر بلند زندگی کنيم  صبور و، با داشته خود قناعت کنيم،طمع وداع کنيم حرص و
از لحاظ اقتصادی وقتی  .طوريکه حاال هست ،خوری بايد خدمت هم به ديگران کنی نان از جيب ديگران مي،ساخته

  .بخود وخدای خود تکيه کنيد بار . نداريمً وابسته باشيم استقالل سياسی قطعا
 قله های پر پاآستان مروز جالدان تشنه بخون شورشيان  کافی نبود که ا مگر تهاجم لشکر های بی هدف غرب  و

 .را به سخريه گرفته اند  مردم مااحتجاج  وراکت های کور خويش قرار داده ولوله هاگرا آماج  افتخار سر زمين ما
را نگران   در برابر تجاوز اين کوردالن شرفباخته شما تدبيرسران بی تحمل معنی دار رهبران و  ومگر سکوت

 .ديد ديگر جبران کرده نميتوانيداگر غفلت کر .اسفبار هوشدار ميدهم  بسيار تاريک وۀيندآرا از  من شما .است نساخته
ت هاي اندك هنوز باقيست تاريخ قضاوت مي آند آه در چنين شرايط فرزندان براي نجات از بحران فراگير فرص

  .ن سرزمين چه گام هاي بر داشتنددلير اي
  

  پايان
 

 
  


