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  ۴۱۰۲می، ۹         ماللی موسی نظام

 بدخشان، ماتم سرای ملی

 سینه پر آتش است و دل خونین  زین بالهای آسمان و زمـــین

 است" افغــــان"قصـــۀ ناتـــــمام         قصه از ماتم بدخشــــان است
 

رمحمد نسیم اسی ، جنابملک الشعرا  
 

 

و ترویج  مفرط طلوع به پشتیبانی کابل و تلویزیون های بعضی از زمین در بدخشان که «لرزش»از مصیبت 
، یک مینامد «رانش» غ نه نموده و آنرا، دریهم ایرانی، حتی در چنین یک عزاداری ملیساز مبرم لغات نو 

ۀ ما را گرفت بی وسیل مستمند و تن از هموطنان ۴۰۱۱جانکاه که جان شرین در حدود  ثۀحاداین . هفته میگذرد
یت بدخشان از مربوطات وال «آرگو» لسوالی، از ملحقات وخانه را  فروریخت، در قریۀ آب باریک ۰۱۱و 

 .دفرو بریکجا در زمین ، آن بینوایان را گل و الی با منازل مسکونی محقر هزاران تن رخ داد، که در اثر آن
هنوز روزی نگذشته بود که از  .مانند پس لرزه های زلزه، بیشتر و بیشتر میگردد فاجعه و عواقب آنعمق 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_badakhshan_matam_sarai_mili.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_badakhshan_matam_sarai_mili.pdf
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از همان نوعی که  «قبر دسته جمعی» جانب مقامات دولتی اعالم گردید که مدفون شدگان در حقیقت در یک 
جنگی وطنی برای هموطنان بی  ر از جانب جنایتکاراندر جریان جنگ های خونین افغانستان در دهه های اخی

این اعالمیه  !یده اند و هیج گونه عملیات نجات و حفریات ضرورت نمیباشدد، آرمگردیمی حفرسبعانه دفاع ما 
و کشتار خبرنگار افغان و فامیل  «سرینا-کابل» آدم را بیاد فاجعۀ حملۀ دهشت افگنان بی احساس بر هوتل 

که جناب رئیس جمهور آن شهدای بیگناه را خوشحال و اطفال شان را در تفریح و بازی  انداختمظلوم وی 
 !یا هللا .نمود «پیش بینی» در بهشت  های کودکانه

به امر رئیس دولت، برای چنین یک فاجعۀ بزرگ ملی یک روز عزای عمومی اعالم میگردد و برای معاون 
زمستان  !انستن به عزای عمومی  جبراً وادار میگردیدندملت افغ« باید» معلوم الحال جناب شان سه روز

 .میگذرد و رو سیاهی به ذغال می ماند
 

از « هشت نفر» خود به تعداد « آرگو» از حقیقت بدور نیست که امروز اخبار ها نوشتند که مردم ولسوالی 
 مدفون شــدگان را 

هر فردی که در  و مقاومت نظر به موقفحقیقت این استکه . از خاک بیرون کردندبا بیل و کدال  « زنده» 
فرق مینماید، دیده شده هم چانس زنده ماندن و نجات او  چنین حادثۀ طبعی و یا عملیات جنگی مدفون میگردد،

از البالی کانکریت های یک تعمیر زنده  و در عمق زمین ه روز ها بی آب و ناند جثاست که کودکان خر
به صورت مرموزی در بحر هند سقوط نمود  «طیارۀ مالیزیایی»دو ماه قبل  .بدر برده است مانده و جان سالم

گریبان مسافرین رف بی نتیجۀ ملیون ها دالر، هنوز هم فامیل های امصتالش انسانی محیرالعقول و و با 
از آن متصور چانس زنده ماندن احدی که  بانیان آن حادثۀ مرگبار واقعی راحکومات مختلفه را گرفته و قر

یم که کمک بیاد می آور «چلی» در دو سال قبل  حادثۀ فروریختن معدن را. نمایند نبوده است، بازخواست می
 و خطرات آشکارا، چگونه بعد از آن مدت طوالنی و حوصله مندی انسان های خیر خواه نجات های بشری

ازماست که  :این است تلخ واقعیت .میسر گردانیدو خوشی را برای کارگران و فامیل های شان مؤفقیت 
  .برماست

در چنین یساف و ناتو کامالً مجهز بوده و در افغانستانی که اقالً قوای عسکری و پلیس ملی آن با موجودیت ا
تی باید به مرکز مصیبت احضار می گردیدند و برای نجات هموطنان دفن شده هرچه زودتر اقدام صورت حال

آنی در امر عدم عملیات نجات چه مفهومی میتواند داشته باشد به جز از اغماض و  گیری ، تصمیممی گرفت
  !؟شخص رئیس جمهوردولت و امورچشم پوشی اولیای 

 

درین چند روز عملیات مدد رسانی و کمک های هموطنان، ممالک خارج و امثال آن توانسته است که در 
به طرق  ات افغانی در خارج هم جمع آوری پولر اجتماعاسدر سر زیر گردند،سرا منطقۀ مصیبت رسیده
می گیرد، آنچه را که مردم  که در وطن صورتعلنی و پنهانی اعمال ولی مانند اکثر  مختلفه جریان دارد،

، ضرورت دارند، روبراه نمی گردد، مثالً اگر آرد و برنج برای خوراک میسر گردیده است بیوسیلۀ بدخشان
ادارۀ بازماندگان و احتماالً ترتیب مصرف پولی که جمع آوری  .اهم گرددوسایلی موجود نیست که غذا فر

صناعتی و زراعتی و امثال آن باید وسائل  ،ضروری یی میگردد برای اعمار سرپناه و تهیۀ ما احتیاج اساسی
 یبت سرا هم رخنهو چپاول دارایی های عامه درین مص وری روبراه گردد، مبادا که مافیای چبه سیستم اصول

 .نماید
مشکالت ترتیب وسائل و کمک های صحی مشکل دیگری است که صرف در چند روز و مقابل کمرۀ عکاسان  

و خبرنگاران نمیتواند حل گردد، این قسمت مهم هم مثل عملیات امداد رسانی برای تنظیم سرپناه، وسائل 
 .موظف را دارد اکارانو رض مأمورینضروری حیات و خوراکه، اجبار پالن گزاری، صداقت و پشت کار 

 بر آن عکس هایی که از منطقۀ مصیبت رسیده منتشر میگردد آنقدر غمناک و تأثر آور است که حدودی نمیتوان
مردم عزیز از دست داده که یا بی فامیل شده اند، یا بی فرزند و یا بی خواهر و برادر، بعد از ناله  ،تصور نمود

» در اطراف  بی سرپناهافسرده و  ، اکثراً در سکون و حیرت،نتهاییابزرگ و بی  و فریاد بی حاصل، با غم 
را با پوست و  یپراگنده هستند و گویا که هنوز عظمت و عمق چنان مصیبت ،اجباری «قبر دسته جمعی

لیای وباشد که آبها از آسیاب بیفتد و هایت و هویت کاندیدان، رئیس جمهور، ا. استخوان احساس نمی نمایند
آنزمان است . نمایددولت، خبر نگاران و کمک کنندگان فرو نشیند و تراژدی چهرۀ سیاه و اصلی خود را نمایان 

که باور میکنیم که در گوشۀ این مرز و بوم، در اثر زمین لرزه و قهر طبیعت، ماتم سرای واقعی ملی به وجود 
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د وجود ما را هم بسوزاند، ملت افغان، باید تار و پو ارچۀ ازپ -جانکاه آن بینوایان، هموطنان ت که درداسآمده 
، به دلیل آینده ای که با غم رنگ گرفته است به دلیل زیر خاک رفتهخاموشان به دلیل اغماض در نجات آن 

 :آخر باور داریم که. واده هاخان بزرگ و مصیبت بدبختی مدهش

 وهر اندـکه در آفرینش ز یک ج  گر اندــضای یکدیــبنی آدم اع
 رارــاند قـــو ها را نمــدیگر عض  چو عضوی بدرد آورد روزگار 

 

 :نوت برای هموطنان عزیز
همه ارجمندانی که در مصیبت بزرگ مردم مظلوم بدخشان خود ها را شریک دانسته و حتی المقدور کمک 

گردند که این امانت خیرخواهانه  آن بال رسیده گان می پردازند، مطمئنرا با برای بهبود حیات شانهای بشری 
با امانت داری و تنظیم  ،به چه وسیلۀ ممکنه به آن هموطنان محتاج می رسد و برای رفع احتیاجات مبرم آنان

این دستگاه همیشه غیر حاضر در مصائب ملت افغان،  کمک به سره میاشت افغانستان .درست مصرف میشود
 !های صادقانۀ بشری و هموطنی شما خواهد بوددر حقیقت سوختاندن و خاکستر نمودن کمک 

 


