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 20/ 05/ 2009          تاريخ                                                                                         نظامی موسیمالل

  ی وطن وای وایا
 ابدي یدا مه م ا آفنان وطن هم چنانني، قتل عام خون»باالبلوك  « ی ولسوالۀ فاجعبا
    
 باداران گروه خلق و ني دهشت آفری آوپتر هایلي و هاراتي طی بمباردمان هاكهي زمان،یالدي هشتاد مۀ دهلياوا

 به ی شعریلي اهللا خللي استاد مرحوم، خلختند،يري آتش زا می گلوله و بمب هاغيدري افغانستان بۀ نقشیپرچم برو
  :ديگردي مطلع آغاز مني ابهود آه  امان وطن بود، سری بی گر حال زار و برباداني آه بعنوان باال

 
 دين ره نگشا  آفناني   در آشور خون        دياي به نوروز آه امسال نديگوئ

  

 
 
د آه غم همان سال و  استا.  آفنان استني نكرد حالت آشور خونري فراوان، آنچه تغیادي بنراتي دهه و تغسه ازبعد

 یول. بوده باشددواري نجات وطن امی برایگري دی سال ها به نوروزديداشت، شا را در دل دردمندیروز بخصوص
ل   آفن، اعم از آودك تا آهن سای آفن و بني خونديهش هاونيمل وگري دني نوروز خونی آه بعد از سهاتي و هغيدر

 دهندي مین مظلومانه قربا ،هنوزآه هنوز است  مملكتني دفاع افغان در مناطق پشتون نشیب ولهي به وسیخانواده ها
 . گرددي آتش افروز می بم هاۀ محقر شان طعمۀ خانه و آاشانو

 دفاع ما وارد ی اشغال افغانستان بر ملت بۀ سابق به آمك خلق و پرچم در دهیعسكر اتحاد شورو هزار١٢٠ آنچه
 هياز بمباردمان ها بر قر.  ها گردد، هنوز آم خواهد بودی گردادي آن بانگرينمودند، اگر هزاران آتاب و رساله ب

مان   تا پرتاب ساد،ي آنها گردني ساآنی و قتل و آوارگهير ق١٧٠٠ شدن دي افغانستان آه منجر به ناپدۀجات پراگند
 اطفال معصوم را به هزار وطن ما آه هزاران اندرضيف پری مخرب آتش زا بر مزارع و آشتزارهای هایباز
 در شهرها ی دسته جمعیآشتارها و ی سرتاسری گذارني نمود، تامدي شهاي ها مجروح و چهي آن بازفت اي دریهوا
 گردد، جزحسرت و ادي یبا تلخ هرقدرگردد،ينار آشور آشف مکهر روز درگوشه و  که ی گروهیورهاگتا

پارلمان  امروز در،ی بشرمي عظی تراژدني افغان اناتكاري و جنانيعامل!!  آوردی را بار نمیگري دۀجيافسوس نت
 داشته واز یمنزلت استثنائ ومقام  ومشاوريت ريس جمهوری مهم دولتیار هاافغانستان ووزارت خانه ها و آ
  !ندينماي می خاطر بر ملت رنجور حكمروا ئشي با آسا،ی عدالت انتقالتيضعف دولت فاسد وعدم موجود
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 كهي، درحال در شکست ابر قدرت وقت وطنی ای واقعني مجاهدۀراني و مبارزات دلی قربانوني ملميكوني بعدازیبار
  ،ی جهادی هامي تنظبرد،ي را انتظار می دوران صلح و بازسازكيز   آغای و آرزومندیدواريملت افغانستان با ام

 در شهر آابل براه انداختند غي دری و قتل عام را بی جنگ و آدم آشتخت،يبا اشغال پا »؟«ني مجاهدیتحت نام  امرا
 ۀراني وكي احراز قدرت، آابل را به یر آه صرف برا و جنگ قدرتمندان چپاول گني آن روزگاران خونۀجينتآه 

 به گرراي هزار د۶۵بر شهر، نه تنها   آنهاريحال تغ درني ـ مسعود و متحدني نموده وبا راآت و بم گلبدليغمناك تبد
  !د نديگرگردي دۀ و صد ها هزار آواری هزاران زخمتي بلكه سبب موجودفزودند، آفن وطن اني خونیشهدا

 
 بودند، البته یعربستان سعود ویكائي و پالن امرهي بوتو و سرمارينظي پاآستان بۀ آه خود زادی طالبني تسلط آمربا
حال  حكومت براوليای پت، پا به فرار گذاشتند وی لچ و پای پایمي تنظی و امراافتي اني شهر آابل پاعي آشتارفجآه

 . بردندغماي بانك ها را هم به ی ملی هاهيسرما
 آشتار، ی بعد ازان دوره هایطي محی ای و آرامی صلح استثنائكي الرغم ی هم آه علسيا هصر عني امتاسفانه

 ی آزادمي آه با تحریاز نقض حقوق بشر تا مظالم. دي راسبب گرديی های  نا به سامانشد،ي شمرده می بزرگمتيغن
 و ی عمال پاآستانی مملكت برو سرحداتاشتنگذ اناث گرفته تا بازۀي و تربمي زنان و بستن مكاتب و مراآز تعلیها

 ی هایزيالبته آه آشتار و خون ر. القاعده، افغانستان را سال ها به عقب برده و استقالل آنرا مورد سوال قرار داد
 . در وطن افزودگري آفن دني عصر هم بر هزاران خوننيا

 بدرشده ی فراموشۀتان از بوت افغانس،یالدي م٢٠٠١ سال ١١سپتمبر  دری القاعده برمرآزتجارت جهانۀ ازحملبعد
 ی به حرآت درآمدند و بارو۵٢ ی باراتيط.  ها نقش بستونيصفحات روزنامه ها، جرائد و تلوز برمصلحتًاو

 رانده شده ني خواجه بهاالدیعني تخت،ي فاصله از پاني نظار آه در دور تری شوراۀ مضمحل گشتیايآش نمودن بقا
 ی ملري نافرجام و غی گرد هم آئكي بيبه تعق » یصلح و باز ساز«  بنام یملل الني بی و قوایكائيبودند، عساآر امر

  . دفاع را رقم زدندی آفنان بني از آشتار و افزودن خونیگريبر سرنوشت ملت افغان رقم د» آنفرانس بن « بنام 
 
 ريهشت سال اخست، دراآستان با آن آشور داشته ا پسي از بدو تائسكاي امرۀ متحداالتي آه ای ای طوالنیبا همراه 
 القاعده و طالبان افراط گرا در پاآستان، ی جهانتي فعالۀازنحو» بوش«  و دولت ی ای آی سی الرغم آگاهیعل
 ی المللنيانسجام بو  و اغماض سپرده و سبب قوتیاموش به فر سرحد افغانستان آامًالی آنان را در آن سوالتيتشك

 ی فرستادگان القاعده ازانسوۀاران آبي تخری هاتي بازهم آماج فعالراني وۀ افغانستان جنگ زد،جتًاينت. ديآنان گرد
 جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق مملكت، سبب حمالت و آشتار ی و با نفوذ آنان در قسمت هاديسرحدات گرد

فراهم  را ی فراوانی موجبات حمالت انتحار،ی دولت پوشالني و با مقابله با حكام و ماموردهي گردیزي غم انگیها
 .رسانندي جات به قتل مهي آه در اثر آن هزاران آودك و بزرگ مظلوم را در شهر ها و قرندينمايم
 با كا،ي امری به سرآردگی المللني بی ازدولت، قوااني و ناراضني بردن مخالفني مقابله و ازبیگربراي جانب داز

 نيطالبان آه در قراء و دهات پشتون نش ی سر آوبۀ مخرب و آتش زا، به بهانی مدرن و با بم افگن هاۀاسلح
 اتي در والمي دفاعان مظلوم قبائل مقی و بگناهاني ب، گشته اندني و استعمال اسلحه، جا گزديبا تهدکه افغانستان 

 ني آه اكندي نمیفرق. كشدي به خاك و خون مرحمانهي بنند،ي را آه الزم ببیگري دۀلمند، ارزگان، قندهار و هر منطقه
ا ي و آباد هراتزي عزۀي در قرراتي در مراسم خاي آوت قندهار باشد ی در شاه ولیمجلس عروس ها بربمباردمان

 مرحوم ۀ هم وطن ما به گفتگناهاني، آشتار ب»  فراهتيباال بلوك وال « ی صورت گرفت در ولسوالرًاي اخنكهيا
  و قبور آنان اآثرًاگذاردي قابل عالج بجا مري غاني را با زخمیشماري آفنان بني فاجعه، خونی فردا»یليخل« استاد

 .گرددي مني بسرداشتند مزی خبر، دراآثر محافل خوشی رنگارنگ زنان آه قبل از مرگ بیباچادر ها
 ني آه توسط ايیبم ها Human Rights Watch  ايحقوق بشر  نظارت برۀ مستند موسسیبه قول راپورها 
 هستند آه توسط عساآر يی بزرگتر و مخرب تر از همان هازند،يري ساحات فرو مني اۀ بر مناطق مختلفاراتيط
 .ديگردي استعمال م در دهۀ شست ميالدی »تناميو«  در كايامر

 س،ي امان ده ها پلیقتل و قتال ب هر روز افغانستان هم ازی خبر ها،ی دسته جمعی آشتار هاني ایدر پهلو 
 نفر ٢٠ راآت سبب آشتار ۀحمل... دهدي شهر ها راپور م مناطق جنگ زده وۀ در هرگوشاني نظامريغ وانيشورش

 د،ي در ننگرهارگردگري دۀ گشتن عدمجروح و پنج طفل و سيپل باعث مرگ چهاری انتحارۀحمل.... در خوست شد
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 گناه افغان به تلفات و ی از مردم بیاديآه بصورت هفته وار تعداد ز....  در لوگر صورت گرفت وویگري دۀو حمل
  !ی وطن وای وای ا:  آه  بر آورد فرياددي آه باگردنديفرجام مبتال مت نا اجراح

 
 ی ائتالف گاهی فراه، قواتيوال» باال بلوك « ی بمباردمان ولسوالتي بر جنادي  شدی در اثر عكس العمل هایبار

 نموده و از همانجا  آه طالبان مردم را در خانه ها جمعكندي ادعا می و زماندينمايوانمود م»   !«ليارقليتعداد را بس
 حمله بر طالبان، توسط طالبان ی بعدۀجي را هم نتعي فجشتار آني و چندنديگرديم »  ورحمله« نان  ها برعساآر آ
 ی برااجبارًا رایئتيباالخره ه هم یحكومت آرز! ندينمايقلمداد م» !؟« دفاعانی جات و قتل عام  آن بهيبر افراد قر

 م ختۀ الرغم وعدی علی آرزنكهيا. دي نمود آه راپور آن در جرائد منتشر گردارسال » تيجنا« ۀ در منطققيتحق
 حاد ثه اني مجرۀ و مجازات و محكمردي از شدت آار بگ و پيگيری فاجعه،ی انسانۀ فاجعنيابمباردمان ها، به خاطر

 ! آه از باور به دور استهاتي هد،ي نما»یجد«   ناهنجاررا بازخواستني چنیا
 ۵٢ و جوان آنها آه ري بزرگ با قتل عام آودك و پلي فامكي بس آه از نقدري هم،ی انسانمي عظۀجع فاني ااني بدر

  !! است، زنده مانده اندراني آارگر در ایگري محصل پوهنتون و دیكي نفر آه ٢ صرف باشند،ي دفاع می بدينفرشه
 

 افغانستان ی اینگ و اشغال امروز سابق در شرائط جی اشغال افغانستان توسط اتحادشوروۀنيكادرزمي امرتجارب
و  آوری و بمباردمان هایبي تخراتي در عملی شك و شبهه اچي بدون هكايامر.  استدهي واقع گرددي مفاريبس

  از جانبی ایريگي پچي هندهي و در آنبوده بمقابل دولت و ملت افغانستان جواب ده ،یني مخرب زمیاستعمال قوا
 به ی با دولت آرزی هائنهي زمني در چنی چنانچه معاهدات گوناگوند، شهد راجع نخواكايدولت مذآور به امر

 . استدهيامضاء رس
 ، فرقی نميکند که دراثررديگي صورت مكاي امریتوسط قوا  افغانستانگناهي آه بر مردم بی هر بمباردمانبنابران
 را متوجه یتي ومسئولیمه دارذوع  نچي هجهنتي در باشد،ه های گوناگون بهان وی اشتباهی راپورهايا و هایغلط فهم

 در یزروۀ  و اسلحیاويمي قرار داد منع استعمال مواد آیامضا ازكاي امر قبًالی حتنهي زمنيدر. سازديآن دولت نم
 آه داآتران بعد از دياز فسفور سف» باالبلوك « ی ولسوالی هوائۀ بود آه اگر در فاجعدهي اباء ورز١٩٧٢سال 
 ی را متوجه قوایتي مسئولچيتعمال آنرا درانجا اعالم نمودند، استفاده شده باشد، ه اس سوخته،ني مجروحیتداو

  ! نخواهد نمودكاياشغالگر امر
 ني خود را توسط مخالفیني زمی قوایتلفات احتمالحد اقل » قبول« ،كاي امری ائتالف به رهبری آه قوایتازمان
 روز ني و مخالفني مبارزیجنگ با طالبان وگروپ ها ی، برا» از امكان هم بدور است  پذيرشني آه ا«نديننما

 آور مبادرت نموده و همانطور آه ی هاان به بمبارد م با آنان، اآثرًایني زمۀمقابل، به عوض یافزون ناراض
 آنان به ی جات و سر پناهاهي گناه و مظلوم را با قری مردم بی با حمالت آتش زا و مخرب هوائم،ينمائيمشاهده م

 بي حال بدتر از آشته شدگان را نصله،يوسي مظلوم و بني، مجروحء شهدایپهلو آه درندكشايمخاك و خون 
 .گردنديم
 گناه،يها و آشتار مردمان بن ، بمباردماۀ قوای امريکا و ناتو مختلفی عساآر روز افزون به نام هاادي با ازد،جتًاينت 

 متاسفانه شكل حاد و اسف یزي و خون ر طرف آه جنگكي افغانستان، از ني در مناطق پشتون نشمخصوصًا
 دولت عمل کرد ازیديام و نیرنجور افغان با دلسردوزاري ملت بگري و از جانب ددينماي ماري را اختیبارتر

آنچه را آه . همه جانبه خواهند پرداختۀ و مبارزامي به فكر نجات وطن، به قجي ائتالف، به تدریموجوده و قوا
  !! بوده استني سرزمني گواه و شاهد اشهي همخيتار

 
 ،یليدرد دل محترم معتصم باهللا خل از»*«ی قسمتنهمي ملت افغان، ایزي خون رۀ سه ده بيشتر از شدنی از سپربعد

  :سروده اند» باال بلوك «  المناك قتل عام ۀ آه به ارتباط به فاجعاستدي فقیلي اهللا خللي ارجمند استاد خلفرزند
  

 چكانــــر بخون، باالبلوك خونــ به خاك تديه گرــ ابروم  بر قبر زار رفتگان          رفتند روشن باد چراغ،رفتگان
   در تپانی، هرسو چوموجبه لب  غوغارهني پدهي اثر           بس دربانشي ازگریابيا نـــ به تن، امیني اش بهــــجام
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  :نوت       
»  فشانتشٱ«  تحت عنوان ني در افغان ـ جرمن آنال رایلي محترم معتصم باهللا خلیباي لطفا شعر ز» *      «

 .ديمطالعه بفرمائ
http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/m_khalili_atashfeshan.pdf 


