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   م٢٧/٠٤/٢٠٠٨                                 انجينير صالح محمد فطرت
  
 

  !به پـيش به سوى قـتـل عام ملت مظلوم افغان 
  

 
 

اگر از مدافعين جعلى حقوق بشر پرسيده شود آه 
آيا شما اين حالت رقتبار و حالتى آه خون را از 
چشمان هر انسان واقعى جارى ميسازد به عوض 

؟ آيا اين ملت مظلوم حق زندگى را نميبينيد  اشك،
را ندارد ؟ آيا اين اطفال معصوم نيز تروريستان 

  اند و بايد آشته شوند ؟ 
اينست حالت زار ملت معصومم آه سالهاست 
زجر ميكشند ، آشته ميشوند، تهديد ميشوند و 
بسيار بجاست آنچه شاعر گرانمايه و شهيد قهار 

  :عاصى ميگويد
 
 
 
 
 

   آنچه اينجا بر سر اوالد آدم ميرود      س هم خواهد نرفت  در قيامت بر سر ابلي
 

مكتب و مدرسه محروم اند آه محروم اند و باالخره آنچه مهم  آتاب ، سي سال است آه ملت مظلومم ازسرپناه ، قلم ،
ت و  روزى ديگر بنام تروريس روزى بنام اشرار،  و. تر و محبوبتر از همه است و آن پدر است نيز محروم اند

  ....دهشت گر بايد به قتل برسند 
چون درد در سينه آنقدر زياد است آه اگر بخواهى روى يك موضوع چيزى را روى آاغذ مقدس با قلم مقدس بنويسى 

 خدايا چه حالتى را بر سر اين .…اما نا خود آگاه آن درد سينه به جاى ديگرت ميبرد ، اشك نيز چشمانت را ميبندد و
  .....رحم فرما تو يگانه ذاتى هستى آه اين درد ها را مداوا خواهى آرد ملت آورده اى تو 

فقر سرسام آور و بد بختى مداوم ملت نجيبم را چنان ميكوبد آه حتى جگر گوشه هايشانرا نيز در بدل پول بفروختند تا 
 اين زندگانى مملو از غم با آن پول بتوانند زندگى اطفال ديگرش را نجات بخشند ، اما هيچ آسى نپرسيد آه سازندگان

  ها آى ها اند ؟ چه بايد آرد آه به اين حالت نقطه پايانى گذاشته شود ؟ 
س مواشى از بين أدر زمستان سرد سال پار از شدت سرماى زياد مردم دست و پاى شانرا ازدست دادند ، هزار ها ر

ليه خوراآى يعنى آرد از بين بروند و يا هم رفت اما اآنون نوبت آن رسيده است آه مردم به علت بلند بودن مواد او
حكومت مصنوعى آه امريكا مهربانانه آنرا به ما ارزانى داشته تا به . مانند زمستان سال پار اوالد هاى شانرا بفروشند

حال در گوش فيل خوابيده بود و حتى آوچكترين تصميمى هم نداشت تا با چنين حاالت مبارزه آند امروز آه قيمت يك 
 افغانى بلند رفته است در حالى آه معاش ماهوار يك معلم و آارمند دولت ۵۵٠٠ى آرد صد آيلويى در بازار به بور
 افغانى تجاوز نميكند  پس چه بايد آند تا حد اقل به اوالدش نان خشك را تهيه آند و اما هنگام مصاحبه با يكى ٣٠٠٠از

 آه اينك دولت هر چه عاجل تصميم اتخاذ داشته و پولى را از آارمندان بلند پايه همين دولت مصنوعى وى ميگويد
جهت خريدارى آرد و گندم از ممالك همسايه تدارك ديده و در چند روز آينده اين مشكل حل خواهد شد، اما آيا اين 
حكومت چرا قبل از وقوع اين حادثه تصميمى نداشته است ؟ آيا اين حالت جنگ و اختناق را اين نمايندگان مردم 
نميبينند تا حد اقل سه و يا شش ماه شانرا پيشبينى نمايند، اگر اين حكومت داران انسانان واقعى و افغانان واقعى 
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ميبودند آنگاه ميتوانستند آه حاالت مختلف را در نظر داشته باشند و در راه حل مشكالت، حد اقل ميتوانستند يك آمى 
  . رى در سر نميپرورانند به جز فكر خدمت به بيگانه گان اين ملت رنجديده را مساعدت نمايند اما هيچ فك

در حالى آه در بازار ها آرد و برنج در حال آاهش است و نرخ آن نيز طبعا رو به افزايش اما محتكرين هنوز هم به 
د و حالت اين ملت رحم روا نداشته و با قسا وت و سخت دلى آامل در جمع آورى مواد در گودام هاى شان در تالش ان

ربانى وخود جناب آرزى از همينرو هيچ  چون پيوندى دارند با يكى از اشخاصى مانند محترم و مكرم سياف ، محقق،
  .آسى نميتواند از آنها بخواهد تا از چنين عملى دست بردارند 

آارى از دست شب و روز در تالش اند تا چگونه اين ملت را بفريبند و چگونه تفرقه ايجاد آنند به جز اين آوچكترين 
  .شان پوره نيست 

بلى مجاهدين آه همه چيز  اگر آسى اندآى از حقايق را بيان بدارد آنگاه با هزاران جزع و فزع يكى از اين مجاهدين ،
را فروختند حتى عزت و آبروى اين ملت را هم پامال ساختند همين مجاهد برميخيزد و نعره ميزند آه گويا وى جهاد 

هد فت از جهاد چه ! ر چه خواسته باشد بايد بكند و اما اگر از وى پرسيده شود آه جناب صاحب آرده است و آنگاه ه
بالفرض اگر حتى مردم همين دروغت را بپذيرند آه نوآر امريكا نيستى و نبودى و به خاطر تطبيق پالن هاى (بود 

ن و خاك و ناموس بود پس آنرا آه اگر هد فت مبارزه به خاطر حفظ وط ؟ ) امريكا هيچ آارى هم نكرده اى و و و
خودت پا مالتر آردى نسبت به روس لعنتى ، خوب اين را هم مردم دروغ ميگويند تو نكردى اين مردم مالمت بودند و 
بايد آشته ميشدند البته در راه استقبال شما عزيزان ميهن دوست و راستگو ، خوب به خاطر حفظ فرامين قرآنى 

 ها جوان اين وطن را در مقابل گلوله هاى پليد توپ و تفنگ روس لعنتى سپر ساختى چون جنگيدى و سينه هاى مليون
پسر خودت مصروف تحصيل در پوهنتون هاى مشهور اروپا بود ونميتوانست در جهاد سهم بگيرد چون خودت ماشا 

ملت نجيبم آه ميگويند از اهللا مجاهد واقعى بودى و آافى بود از يك خانه يك مجاهد همانا ضرب المثل مشهور است از 
يك خانه يك ديوانه، پس حاال از خودت ميپرسم آه آيا اين حديث مبارك سردار آاينات صلى اهللا عليه وسلم به گوشت 

 اگر آمرى از بين ده نفر به خاطر آارى يا وظيفه اى آسى را انتخاب آند آه در بين همان ده نفر نرسيده آه ميفرمايد
پس حقيقتًا آه اين آمر خيانتى بس عظيمى را مرتكب شده است البته در برابر خداوند ، رسولش از همه نادان تر باشد 

 ، پس اگر هد فت حفظ همين متون و فرامين اسالمى باشد پس آيا تقرر به صلى اهللا عليه وسلم و همه جماعت مسلمين
زمانى صاحب منصب نظامى بوده گونه مثال محترم اسماعيل خان آه به تورن اسماعيل خان شهرت دارد چون وى 

است آيا واجد شرايط وزارت آب و برق است ؟ آيا ما هيچ آسى درين ديار غربت نداريم آه حد اقل در همين مسلك 
برق و سيستم آاناليزاسيون درجه ماسترى را دارا باشد ؟ همين پولى را آه در راه رساندن برق از اذبكستان يا 

يك چيزى هست جعلى ، جعلى به اين معنى آه اين حكومت به دهل ديگران تاجكستان به مصرف ميرسانى آه 
 شود آنگاه دوباره همه از بين ميرود پس چرا همين ميچرخد اگر همين امروز روابط دوباره بين حكومات تيره و تار

پول را در راه اعمار بند هاى خود به مصرف نميرسانى ، درست است آه به وقت زياد ضرورت است اما اگر آار 
فهمى باشد و دقيقا همه موارد همين پروژه را محاسبه نمايد به يقين آه مردم با وى قناعت خواهند آرد و همه به يك 

اهند گفت آه ده سال ديگر بدون برق سپري خواهيم آرد اما آه برق خود ما فعال شود و از احتياجى صدا خو
  .بيگانگان بدر آييم 

در بازار ها هنوز هم آلدار پاآستانى در بدل آاالى مورد ضرورت در حال تبادله است خصوصا در والياتى آه هم 
ى در نيمروز آه  حتى اآثر مردم با پول رايج مملكت افغانى سرحد با پاآستان است و به همين ترتيب تومان ايران

آشنايى ندارند ، انسان ربايى آنقدر شدت يافته است آه اآنون شكل رواج را به خود گرفته آه حتى چندى قبل پسران 
گر يك آوچك آه حتى از مرحله طفوليت هنوز بيرون نيستند به خاطر بدست آوردن پول و بعد سفر به ايران يا جاى دي

طفل آوچكترى را از همسايگان شان در آابل ربوده بودند و اما حينى آه ميدانند افشاى شان نزديك است آنگاه آن طفل 
معصوم را با سنگ ميكوبند و شهيد ميسازند ، از شما ميپرسم آنانى آه مدعيان جهاد و مقاومت هستيد آيا جهاد شما به 

اين همه نابسامانى ها همانا . يات مادى و معنوى مردمم را تهديد ميكند خاطر آوردن همين وحشت بود ، وحشتى آه ح
  .بى بندو بار بودن و بى آفايتى اين حكامى است آه عاشقان و شيفته گان چوآى اند و بس غير مسلكى بودن ،

   ؟راه هاى خروج ازين منجالب را در آجا بايد جستجو آرد و آى ها ميتوانند به داد اين ملت مظلوم برسد
) هدفم رشد سياسى شان است(راه هاى خروج ازين منجالب را نبايد در وجود اين عناصرى آه در فساد بزرگ شدند 

و از جويبار متعفن فساد ريشه هاى پليد و ناپاك شانرا آبيارى ميكنند و بقاى شانرا در زير چتر متزلزل استعمار گران 
در وجود خود دريابند به ثمر رسانند و درد شانرا با همان ميوه گوارا بلكه عالج همه درد ها را مردمم بايد  ميبينند ،

  .آه همت ناميده ميشود مداوا نمايند 
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ما از همه برادران و خواهرانى آه در هر آنج و آنار دنيا آه هستند تقاضا مينماييم آه با همه نيروى آه دارند سعى 
نيان بين المللى بلد نيستند از هر طريقى آه ميتوانند مردم را آگاه نمايند و مردم، بلى آنانى آه به خدعه و فريب اين جا

سعى نماييد  سازند، اين يك بورى گندم و يك يا دو آيلو روغن عالج اين درد ها نبوده و فريب اين اژدها را نخورند ،
ى درد اين ملت را و مردم را بفهمانيد آه اين حاآمان مزدور هاى حلقه به گوش باداران خارجى شان اند و هيچگاه

  .دوا نخواهند آرد ، اين ها سى سال دروغ گفتند و سى سال ديگر نيز دروغ خواهند گفت و مردم را فريب خواهد داد
در انتخابات آينده آه آنهم شايد سمبوليك باشد مانند انتخاب آرزى آه وى قبال انتصاب شده بود البته از جانب امريكا 

رسيد و مردم نيز وقت شانرا بى جهت تـلف آردند اما اينبار آوشش نمايند آه به حرف اما پول ها به ناحق به مصرف 
هاى اين آاذبين گوش ندهند و حد اقل تالش نمايند تا بهترين را انتخاب نمايند و اگر چه من ميدانم آه مردم همه گرسنه 

در هنگام انتخابات پول ها به مصرف برسد و است و احتياج به يك لقمه نانى دارند و شايد نه بلكه حتما اينبار باز هم 
باز هم خود را با پرداخت پول انتخاب نمايند اما من از ملتم خواهان آنم آه بگذاريد آه اوالد تان گرسنه بماند اما همان 

  .گرسنگى هزارها بار بهتر از آن است آه دايم گرسنه بمانى و دايم زير يوغ اسارت بمانى 
يد در وجود خود جستجو آرد در آوتاه مدت و دراز مدت چون نه در آوتاه مدت چيزى در عالج همه درد ها را با

وجود اين آاذبان ديده ميشود و نه هم در دراز مدت ، نه در سنگر طالب خير و منفعتى است و نه هم در قلم دروغين 
  .موآرات هاى بى بندو بار و حلقه بگوش ياين د

  :مايد اقبال بزرگوار چه خوب و عالى ميفر
  قـبـاى زنـدگـانى چاك تا آى           چو موران زيستن در خاك تا آى
  به پرواز آ و شاهينى بياموز           تالش دانه در خاشــاك تــا آـــى

  
و همانا همه مشكالت را در راه رسيدن به هدف واالى انسانى هيچ پنداشتن و با وجود ناآامى هاى پيهم باز هم و باز 

ابان خشك و سوزان سعادت هاى سراب مانند به راه افتادن و باالخره غوطه ور شدن در اقيانوس متالطم هم در بي
روزگار فقط به خاطر بدست آوردن مرواريد سعادت عمليست و حرآتيست آه خداوند عزوجل ما را به آن فرا 

  : ميفرمايد ميخواند همين است آه حضرت موالناى سترگ رومى بلخى نيز در مثنوى شريفش چنين
  

  مـرد غــرقه گشته جانى ميكـنـــد             دست را در هــر گياهى ميــزنـد
  تا آدامش دست گيرد در خـــــطر            دست و پـايـى ميــزند از بـيـم سر
  آن آه او شاهست او بيكار نيست             ناله از وى طرفه آو بيمار نيست

                  آوشش بيهوده به از خفتگىدوست دارد يار اين آشفتگى
  

عالج همه اين درد ها در وجود خود شماست ، شما خود بايد به عالج اين درد ها برآييد و سعى ! پس ملت نجيبم 
نماييد انسان هاى واقعى مملكت به خاك و خون آشيده ات را شناسايى نموده و در انتخابات آينده سعى نماييد آه دوباره 

اگرچه انتخابات در مملكتى آه در استعمار ديگران قرار داشته باشد چيزيست سمبوليك اما همينكه  خوريد،فريب ن
فرصتى برايت دست ميدهد فقط از همان فرصت استفاده نموده و به دروغبافى هاى مزدوران غرب گوش نداده در 

  ...راه اعمار دايمى ملت  و مملكتت از هيچ نوع تالش دريغ منما
 بدان آه بى همتى و دست زير االشه نشستن درد ها را دوا نكرده بلكه بى همتى زهريست آه ريشه هاى حيات اين را

مادى و معنوى ما را براى ابد ميخشكاند و نابود مان ميسازد ، فريب استعمار را نخوريد سعى نماييد راه هاى خروج 
  .از زير يوغ اين استعمار گران وحشى را دريابيد

ا ديروز مكاتب را ميسوختاندند و امروز زير چتر همين استعمار گران قرار دارند و اين هاى آه به نام آنانى آه ت
طالب امروز نيز دروازه هاى مكاتب را ميبندند و آتاب و قلم را به آتش ميكشند اينها از يك جويبار آثيف آبيارى 

  .....ميشوند بلى همان جويبار متعفن استعمار غرب 
  ده تابناك به ملت زجر آشيده و با همتم افغانان غيور به اميد آين

  
  پايان


