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  شبانه ھای من
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پس از بيماری دو ھفته ای؛ اينک، بار ديگر، در شبی که ھنوز درد بيماريم را می کشم، به دنيای انترنيت آمده ام، و 

چيزی که چشمانم را به خودش دوخت، خبر افزايش مرگ و مير، اگر بھتر گفته باشم، قتل عام مردم نخستين 

زحمتکش و ستمديده ام در وب سايت انگريزی بی بی سی بود و ھمين بود که درد بيماريم را فراموش کردم و به 

  .  ھشتمين شبانه ام پناه بردم تا باشد دردم را  با شبانه ھايم تقسيم کنم

وناما، اين شبکه جاسوسی و مدينه فاضلۀ شماری از روشنفکران انقيادطلب،  گزارش کرده است که مرگ و مير ي

درصد افزايش يافته است که اين نمونه خوبی از ستمگری  ١۴ ميالدی نسبت به سال پار ٢٠٠٩مردم در سال 

عی را در کشور ما و منطقه دامن امپراتوری جھانی در کشور ماست که به منظور اھداف ستراتيژيکش جنگ ارتجا

دانسته و عده ای ھم از ايشان " دوستان بين المللی"زده است و با ھزار درد و دريغ که شماری خاينانه آنرا حضور 

  !می طلبند تا خاينان را محاکمه کنند

ًاگر به اين آمار باور کنيم، که نبايد کنيم، چون مطمئنا ھر سال قتل عام مردم ما افزايش می يابد و خون بيشتری از 

 مرد و زن و طفل و کودک ما در ٢۴١٢ بيشتر از  ٢٠٠٩ھموطنان ما بر زمين می ريزد، ديده می شود که در سال 

وناما ھر چه تالش کند که اين آمار را به فيصدی ھای و اگر ي. جنگ ارتجاعی و استعماری کنونی شھيد شده اند

گوناگون و به بخش ھای مختلف  وصله بزند، چيزی از ماھيت اصلی اين جنگ جنايتکارانه امپرياليستی و قتل عام 

  .مردم ما کم کرده نمی تواند

نتيجه سرويی را اعالن می و اما، وقتی دردم بيشتر می شود،  که می بينم بی بی سی اين دستگاه جاسوسی بريتانيه، 

دولت ( درصد مردم افغانستان از وضعيت کنونی راضی اند و راه کنونی را که افغانستان ٧٠کند که بر بنياد آن 

حق ماست که ھمين جا از احمق ھای بی بی سی بپرسيم که . در پيش گرفته است، درست تشخيص می دھند) کنونی

 درصد قتل و کشتار، از وضعيت کنونی راضی و آنرا درست تشخيص ١۴چگونه ملتی می تواند با وجود افزايش 

  !بدھد؟
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و اما، باور دارم که  قلمچه ھا و دنبالچه ھا و فرھنگيچه ھا و مدالچه ھا ھستند که از وضعيت کنونی راضی و آنرا 

م عزيزان شان را درست تشخيص می کنند؛ نه مردم کنر ، لغمان ، ھلمند ، ارزگان ، فراه و توده ھای که ھر روز غ

  .در دل می کارند، تا بھاری فرا رسد

  ...و

  .تا يک شبانه ديگر

  

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 


