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 ۴۰/11/2۰2۰                                                                         واهب لصوا صالحه

 

   ده یرس تیوانی و ظلم تا اوج ح زند ی م ادیوحشت فر  کند، یم دادیمرگ ب
 

که   .مرگ بیداد میکند، وحشت فریاد میزند و ظلم تا اوج حیوانیت رسیده، ولی.... ما... هنوز هم باید مظلوم باشیم
 چرا؟؟؟ 

 ماری که صاحب خانه شد در زهر مهمانت کند 
 (واهب) شمشیر که در آستین غالف شد، قطع دستانت کند

 !هموطنان عزیز
شاهرگ های ما قرار گرفته است، آیا هنوز هم نمی خواهیم بیدار    کارد به استخوان ما رسیده بود اما امروز روی

  شویم؟
  من از شما میپرسم

از چه باید بترسیم و تا چه زمانی باید بترسیم؟ آخر کار ما در هر حالت مرگ است. اگر در خانه نشسته باشیم با  
و اگر قیام کنیم در راه مبارزه، انتحاری، اگر برای کسب و کار و کسب علم و دانش برویم با اعمال تروریستی  

چهل سال شد که این وحشییان بیدل و بی مغز روی جگر های   .باالخره همه و همه راه های ما منتج میشود به مرگ
هوس ها و آرمان های شوم خود   ما و شما مانند قوغ آتش ایستاده اند و این شعله را دامن میزنند و ما و شما را ابزار

  .شان ساخته اند
 یا یک ملت سی و شش میلیونی نمی تواند در برابر یک کتلۀ نامرد و بی وجدان چند صد نفری وحشییان بایستد؟آ

این حیوانات دوپای که به نام دین فرزندان دلبند ما را به این بیرحمی به قتل میرسانند و کسب علم و دانش و به  
به چشم شان کافر هستیم نمی توانیم آنها را با یک قیام    دانشگاه رفتن را از عادات و رسوم کفار میدانند، ماهای که

 ملی قتل عام کنیم که رگ رگ کابل ازین ویروس های نجس کشنده رهائی یابد؟
اگر قتل انسان که در کتاب مقدس قرآن منع قرار داشته شده و آنها باوجود به گفتۀ خود شان »مسلمانان سرسپرده«،  

 وانان و خانم ها و جوانان رشید ما را به خاک و خون میکشانند، ما نمی توانیم؟ این کار را میکنند و اطفال و نوج
 گناه نیست پس چرا ما آنرا گناه میدانیم؟ این ها که انسان هم نیستند.... پس از چه هراس؟  اگر قتل انسان

بدر شدند و میلیون چهل سال مکمل هزاراِن ما به قتل رسید، لک های ما از وطن فراری و آواره و بی خانمان و در
 های ما در آتش غربت و فقر و ناداری و از دست دادن عزیزانش سوختند. که چرا؟؟ 

 گناه این مردم چیست؟
گرگ درنده، صرف در فکر سیر شدن شکم خودش است ولو که پاسبان رمه باشد. امروز پاسبانان ما و شما آن گرگ  

کودکان در زایشگاه و نه بر بزرگان در پرورشگاه می اندیشند و  و نه بر    پوهنتونهای گرسنه اند که نه به جوان در  
 .رحم میکنند. این ها دست نشانده های تجاران دین سعودی و پاکستان و ایرانند که از بیچارگی مردم ما استفاده میکنند

 .فراموش نکنیم که ظلم تا زمانی میتواند ظلم باشد که مظلوم آنرا بپذیرد
ن این عمل  میتوانیم  و  ما  فیسبوک  تمام صفحات  کنیم،  بلند  برابرشان صدا  در  کنیم،  تقبیح  را  این وحشییان  اانسانی 

انستاگرام، تویتر و باقی اطالعات جمعی را با عکس های خون آلود فرزندان وطن مزین کنیم، اشعار حماسی بسرائیم، 
اعمال ما درین چهل سالی که گذشت، کدام  و نثر های دلفریف با واژه های زیبا بنویسیم. مگر آیا این    پارچه های ادبی

   نتیجۀ برای اصالح و یا از بین رفتن آنها داده؟
 نه... نه .... هرگز نه 

به جای اینکه به جان هم افتاده ایم که من تاجکم و تو پشتون و تو ازبیک و تو هزاره، به لحاظ خدا بیائید دست انسانیت  
حق ندارد از ما حق انسانی ما را سلب کند، نفس و نَفَسی که خدا به ما   بهم دهیم که ما همه انسانیم و چند تا وحشی

 .داده از ما و فرزندان ما بگیرد
به آنچه ایمان دارید قسم میخورم که این بیخدایان برای ما و شما و هموطنان بیچاره و مظلوم ما صلح نمی آرند جز  

  .وحشت و دهشت و خونریزی و نابودی
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، یک قوم، یک قبیله، یک شهر و یا یک والیت به جائی نمی رسد. بگذارید اولتر از همه  قیام یک فرد، یک گروه
آریم و بعد به حق های دیگر فکر کنیم. روح تمام  انسانی همگانی خود را به صورت دسته جمعی به دست  حق 

ده برای شان صبر و  عزیزان شهید را شاد میخواهم و تسلیت عمیقم را به مادران و پدران داغدیدۀ شان تقدیم نمو
  .بازگشت همه به سوی خداست .شکیبائی تمنا میکنم

 با حرمت 
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