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  روگردان یک فاجعۀ بس
 دردناک وطن

 

بسی آورندۀ فراز بوده و  ، گهیتجربه نمودههر کشوری در ادوار مختلف تأریخ نشیب و فراز هایی را 
جور  به شدن زمانی هم محکومو  لهوادمت، فرهنگ و علوم ارتقای ثقافت با انکشاف وتمدن های  درخشندگی

 یست کهاتفاقات ناگوار ،همه یندرد ناکتر فجیح ترین و ولیویرانی و نابودی، آوری های  بار بابیعت نابکار ط
، یا کسب افتخارات بر بنیاد حرص و آز و زادۀ خشم و غضب بشریت ساخته و پرداختۀ انسان بوده و بیشتر

است که توسط تهاجمات و جنگ ها و اشغالگری ها بر  غرور فرونشاندن عطش خودخواهی و و رت بیشترقد
 کشوری از درون یا بیرون تحمیل گردیده.

 

بسی  ایاندۀزو معبر اتصال قاره ها  افراشته گذرگه بودن این سرزمین کوه پایه های سر برخاص  یتعموق
و باشندگان این  برای مدافعینکشور کشایان و فاتحین دوران بوده غم انگیز و وحشتناک تهاجمات  حوادث شوم،

و برای سالیان دراز مردم زجر کشیده که هست و  ارمغانی نداشتههای خون و نابودی کامل جویبار جز معبر
ند ایستاده سر از نو ساخته ا پافناه رفته بود در تاریکی های قهقرایی زیسته اند. ولی ترسان و لرزان به بودش ب
 برجا بود. پاؤسسات مهم و زیر بنا های اساسی اجتماعی چون م

 

، سطح آگاهی ان، محیط پرورش شانش با شرائط زیست نابخرد ، تیمور لنگ و هالکویبادیه نشین از چنگیز
با کمترین توجه  انش جنگ ساالران و آنهاتوقع بیشتر از آن نمی رفت ، رسوم و عنعنات آن دوران ها اجتماعی
در  فقط  که توسعۀ قلمرو بودند پی کسب افتخارات افع اقتصادی چون استعمار گران غرب بیشتر دربه من

چه رفتوحات و کشور گشایی میسر بود. نزد چنگیزیان بشریت و آبادی و تمدن مفهومی نداشت ریختن خون ه
 .می آفریدغرور مسرت و افزونتربیشتر می بود و ویرانی هرچه پهناورتر 

 

های آتشین انسانیت، عدالت و و قبای انسانی با شعارقرن بیست فرزندان یک کشور که با عبا هیهات! که در 
د بود در عصر بلن ار گوشۀ دنیارهایی بینوایان از ظلمت فقر و بیسوادی در آوانی که ندا های حق انسان از چه

نوع تعصب  هرد که بدور از شیوۀ چنگیزیان پیشه نموده جنایاتی را در حق وطن روا داشتنترقی و تمدن بشریت 
سیاهی و وحشت این زمامداری منحصر به چند سال  توان آنرا سیاه ترین دور تأریخ افغانستان شمرد.  می

حاکمیت آن نمانده بلکه تأثیرات شوم و طلسم سیاه آن در همه امور مملکت سایه انداخته و بسی میراث های 
 .از آن نیستکه افغانستان را مجال رهایی  ون بجا گذاشتهعمل
 

 هموطن گرچه تازه ساختن زخم هزاران خانوار سوگمند افغانستان است قربانی معصوم لست منتشره ای پنجهزار
شاید به یک تبصرۀ  ،یگانه پرستی بودهبو ، حریت طلبی که جرم شان وطن دوستی ندشهدایی ا این ها  اما

 دیار عدم فرستاده شده اند. ک حزب چاکر شوروی گناه عظیم تعبیر شده به کوچک که در قاموس سیاه و دهشتنا
 

، پوهنتون، دوائر، مکاتب منازل، راه حق، آزادی و آدمیت است که از یست شامل عده ای محدود شهدایاین ل
و توسط گلوله باری یا لت و کوب، تعذیب و شکنجه بقتل  مدارس، دکاکین و مزارع دستگیر کارخانجات، مساجد،

سازمان های مختلف حزبی ولسوال، رسیده اند. تعداد بیشمار دیگری توسط صالحیت های عام و تام هر والی، 
که لست شان  فجیع ترین شیوه ها کشته شده اندبه وحشیانه ترین و و ولسوالی ملکی و نظامی در هر والیت 

را می پرچمی و خلقی  های کف آلود و غلیان وحشیانۀ خشم و غضب مستنطقین، شما وقتی دهن موجود نیست
و  کدام قبیلۀ آدمخوران وارد شده ازدر واقعیت شاید انسان و افغان  قیافۀدر  دیدید می گفتید این جانوران وحشی
لطف، کرم، رحم و  صفاه، صمیمیت، نه چگونه اوالد سرزمینی که جایگاه ور یا از مغارۀ کوهی بیرون شده اند
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 فریادها، ضجه ها و گریه های هم علیه هموطن خود انجام دادهروش وحشتناک را  سفاکی و است چنینشفقت 
 یا یک انسان اندکترین اثری بر وی نداشته بلکه باعث طغیان بیشتر آتش خشم و غضب ایشان می گردید. میهنش

 

 :لبیبفرهاد گفتۀ آقای ه ب
  مراسم نمایشی و مسجد ساختن درین عصر و زمانی که دنیا داد از حق آدم  آیا فاتحه گیری، سوگواری و

 ، عدالت اجتماعی و حقوق بشر را شعار گونه می نماییم، ادعای دیموکراسی. ؟زند کافی است می
 سوگواری و تکرار آیات متبرکۀ قرآن و خطابه های آتشین صرف  آیا طریق عادالنۀ برخورد  با این فاجعه

 . ؟است
 ن افغان درین سی سال رنگ باخته و بی ارزش شده. در جهانی که کشتن سگ و پشک، موش و چرا خو

باشندۀ  00222خرگوش نظر به قانون قابل بازخواست است اما در کشور مصلحت گرای افراطی ما قاتلین 
ملت  یث کاندید های ریاست جمهوری در برابره حعالوه بر اینکه مؤاخذه و محاکمه نشدند فعالً ب کابل

 در عیش و نوش زیست دارند. مرفهونیت بدون هیچ نوع هراس ه کمال مصو بایستاده منم می گویند 
 با پرواز که انی آن ست این جنایتکاران وجود ندارد؟ یآیا ل  آیا تمام جالدان پرچمی و خلقی همه مرده اند؟

پیر مرد و ن طفل و زن به هزاراو های متواتر طیارات غول پیکر شهر ها، دهات و قصبات ما را ویران 
که با عراده جات غول پیکر و  یمردم را نابود ساختند و آن قوماندانان جبهاتابع حیاتی نبیگناه را کشته م

ست یقطر میلۀ فراخ و دور زن اماکن گلی مردم را زیر آتش پیهم گرفتند. کی و کدام مرجع ل با یتوپ های
 قربانیان این جنایات را ترتیب نمود.

 

امریکا و روس باالی خون ملت افغانستان صورت گرفت و هر جانی و آدم کش رنج سیاسی سازش و بازی شط
هند. از جملۀ تمام د میخائن تبرئه شده آزادانه نه تنها زندگی نموده بلکه بخود حق تعیین سرنوشت این وطن را 
شد، هر جنگ  حاکمهجانیان پرچم و خلق فقط اسدهللا سروری و از جانیان تنظیمی شخصی بنام عبدهللا شاه م

و زن  ندناپدید می شدانسان مسلح بدور خود داشتند که بیک اشارۀ چشم بادار به صدها  ر بزر  دیوانگانساال
 های شوهر دار از پهلوی شوهر شان ربوده می شد.

  

 ارنوال نمی داشتیم که راه دیگری برای تأمین عدالت سراغ می شد.څایکاش قانون، قاضی، محکمه و 
 

ۀ که مشت نمون ستیتوقع از شما این بود که درین اواخر عمر ریاست جمهوری به استناد این ل !کرزی صاحب
دادید که زمامدار  و برای یکبار به رعیت خود نشان می کردید ده نفری را محاکمه میخروار است، حد اقل 

 سرتاسر مملکت در  امروز قلت فاتحه گیری نیست و هر روز . عدالت خواه، مصمم، با اراده و قاطع استید
وقت آن گذشته که سرشک نومیدی وارثین را با آستین چپن تان   ،و بازار قاریان گرم برگذار استفاتحۀ شهدا 

 پاک نموده دو سه قطره اشک دروغین بریزید. 
را در برابر  وجدانی خود و حیث رئیس جمهور شما در همین شب و روز بزرگترین مسؤولیت اخالقی، ایمانیه ب

 کردید. ایفا میباید افغانستان ملت سوگوار 
تان تثبیت  را در خاک خود ای ملت غافل و بخواب رفتۀ افغانستان باآلخره بیدار شده صالحیت و حاکمیت خود

 .و راه واقعی تأمین عدالت را سراغ کنید نمایید
 

 پایان
 

 


