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 عبدالواحد تالش

 ٢٠١٢ فبروری ٢٧  

  

  باميان، زحمتکشان

 داد خواھند را زورمندان پاسخ شان اتحاد با 
  

 و داشته قرار مختلف حکمرانان ستم زير ازیدر سالھای که ماست کشور محروم ھای واليت جملۀ از باميان واليت

 ظلم نوع ھيچ از آشام خون حاکمان و اند کرده لمس خود وگوشت پوست با را وظلم تجاوز فقر، رنج، درد، آن مردم

 سادات ، ھزاره از اعم باميان واليت زحمتکش مردم ھا سختی اين تحمل با اما .اند نورزيده دريغ مردم اين حق در

 در و اند نداشته ھم با مشکلی وکدام داشته وار برادر زندگی ھم کنار در متمادی سالھای واليت ينادر وتاجيک

 از بعد ولی اند، رزميده سنگر يک در کشور استقالل برای ھم با ھمه شان وطن از متجاوز شوروی راندن بيرون

 نداشتند، را وطن و مردم به خدمت شان ضمير در که یئھا گروه راندند، بيرون شان واليت از را متجاوزان که اين

 .آورند دسته ب دالر و تومان آنان اختالفات از تا زدند دامن مردم ميان را یئ منطقه و سمتی قومی، اختالفات

 خود مليت وغمخوار حامی دروغ به را خود زورمند اشخاص چگونه که دارد خاطر به را اين خوبی به باميان تاريخ

 اين برای و ھستند مالمت آنان بدبختی و فقر برای ديگر ھای مليت که، نوع اين از زھرآگين تبليغات با و داده نشان

 ھم که حالی در گرفت، را خود حق و جنگيد ديگر ھای مليت عليه بايد برسد رفاه و بھروزی به» ما خود مليت«که

 مليت ديگر زحمتکش ھای توده شان بدبختی عامل که دانند می بھتر ھمه از باميان تاجيک ھم و ھزاره ھم سادات،

 تفرقه که انگليس معروف سياست از زورمندان اين. باشند می ھا مليت تمام رانگ وچپاول ثروتمندان بلکه نبوده ھا

 خود کرده نگه بدبختی و فقر در را باميان زحمتکش مردم تا ورزند می تالش کرده، استفاده کن، حکومت و ندازبي

 .شوند می یئ افسانه ھای سرمايه و يزيونتلو و شھرک و فابريکه صاحب

 جوانان خصوصه ب و داده فريب را زحمتکشان صادق ولی آگاه نا فرزندان اند توانسته نيرنگ و حيله تمام با اينھا

 و نمايند جذب خود ھای وگروه احزاب به زھرآگين تبليغات اين با شان اقتصادی ھای مجبوريت و فقر خاطره ب را

 .ريزانند می زمين بر را شان خون کرده، مسلح ديگر يک عليه را آنھا
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 اند نبرده راکه یئھا سود چه ھا جنگ اين از مظلوم و محروم اقوام اين ديروزی دروغين حاميان که بينيم می اکنون

 اين فرزندان اند؛ نرسيده که یمنصب و مقام چه به اند، نيافته دست که یئھا شھرک و ه ئیافسان ھای ثروت چه به و

 می را غذاھا بھترين دارند، را امکانات بھترين خوانند، می درس جھان پوھنتونھای بھترين در فعالً  دروغين حاميان

 شوند؛ می سوار را ھا وھايلکس ھا کروزين بھترين دارند، اختيار در را ھا منزل بلند و شھرکھا بھترين خورند،

 روز و شب اند مانده باقی که ھم ای عده و شدند شھيد ھیگرو ھای جنگ در ای عده محروم، اقوام اين فرزندان ولی

 در نه دوند، می سرگردان نانی ۀلقم پشت پاکستان و ايران ما، کشور شھرھای در کفيده پاھای و ترکيده دستان با

 نه مردم اين است، مھيا شان برای زندگی امکانات کوچکترين ھم نه و توانند می خوانده درس پوھنتون و مکتب

 گیدزن ھا مغاره در بلکه دارند، شدن سوار برای االغی ونه دارند یدرست ِگلی ۀخان ونه خورند می درستی غذای

 درناز بلکه نشدند کشته تنھا نه و ندارند وضعيتی ھرگزچنين دروغين حاميان اين فرزندان ولی کنند، ومی کرده 

 »... سوسن آتش با قناری کباب«شاملو احمد اناير مبارز شاعر قول به شان غذای ترين کم و اند غرق تمام ونعمت

 .است

 کھمرد، شيبر، يکاولنگ، ورس، ھای ولسوالی سادات و تاجيک ، ھزاره ومظلوم برھنه پا اقوام فرزندان اکنون اما

 حاميان اين فريب ديگر که اند رسيده سياسی درک اين به دھه سه ۀگذشت از گيری درس با باميان مرکز و پنجاب

 .زد خواھند رقم خودشان را خود سرنوشت داده ھم دست در دست و نخورده را نشا دروغين

 

 

 

 

 

 


