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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  .آزاد ل

 ٢٠١١ اکتوبر ١٠

 

 از تجاوز ده سال نگذشته

  !؟بلکه
 

  !ھموطن نازنين

 اين فقط يکی از انواع .از ستم و از ددمنشی نيرو ھای استعمار بر ما گذشت،  از ظلم،گويند دھسال از تھاجم  می

 نه ده سال  بلکه صد ھا سال و ھزاران سال است که من و ،تجاوز ھای روا داشته بر ما بوده است اما به باور من

  .ھای شوم نيرو ھای استعماری و دست نشاندگان شان  ھستيم تو مظلوم و پامال خواسته

و ھا  نا مردمی  ھا، انسان کشی،ه شاھد فجايع چون فقط اين ده سال را نه بلکه  اضافه تر از سی سال را ک

  ،گون بوده ايمگونای گوش شان به انواع مختلف و نام ھاه  نيرو ھای استعماری و غالمان حلقه بۀحمانحمالت بير

به ھای گد مال ضرطرف ل  سال به اين١۴٠٠دانم من و تو از  ی که من  میئ اما تا جا؛کند در ذھن ما تجلی می

چپاول کرده و ، ھر کی به ھر نامی  حمله نموده. ايم ھا بوده ستمگر جھانی و نوکران داخلی آنھای  نيروۀکشند

ھنگ اصيل ما را به يغما برده اند و گالبد ھای بی احساس از بدن شعور و فرحتی . ھرچه داشتيم از ما دزديده اند

  ھای ما  ساخته که بيچارگی و مظلومی ما را ارمغان داشته است ؟؟

،  سکندر، تميم انصاری، جابر خونخوار،عبدالرحمن،  ليث بن قيس، جنايات سعد بن وقاص! آور ھموطنياده  ب

شام آياليسم خون به رھبری امپر کشور ۴۶ روسھا و در اخير ھم اضافه تر از ،انگليس ھا، الدينءعال، چنگيز

  امريکا را ؟؟

و پامال ساختن ھستی و موجوديت من و تو که طرف يعنی تجاوز بر ما   اين کار و عمل از ھزاران سال به اين

ھا باعث شده تا از شناخت واقعی و   اينۀمحروم ھستيم به انواع و اقسام مختلف جريان داشته و دارد و ھمۀ طبق

 اين تلقينی است که .  خود دور شده ھمه مظالم روا داشته شده را با صبوری تحمل وشاھد باشيمۀر دھندينيروی تغي

؟؟ اين رھبران قبايلی گو يند ما چه میه  ب»شنفکرانرو«به اصطالح تا اين چرا بايد منتظر  باشيم … ما شده ه ب

دانند رھنمود شان در باره آزادی من و تو  مايند ؟؟ و آنھای که به اصطالح خود را عقل کل میفر ما چه می
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  چيست ؟؟

جو نموده ايم ؟؟ و  و اور ھای ديگران جستيشه و بميشه راه نجات خود را در اندھ.  اشتباه بزرگ ما ھمين است

ھای ملی و مردمی خود در مقابل تجاوز  جو در مقاومت و جست، ری در تاريخگخود زحمت باز نه ھيچ گاه ب

به اصطالح مال و مولوی و ، کالن و بزرک،  رھبر، چرا ھميشه منتظر ھدايت پيشوا.اجنبيان را نداده ايم

مگر  د؟؟نی دوخت که خود شان راسا در خدمت بيگانگان قرار دارئد به آنھا بود ؟؟ چرا چشم امي»روشنفکران«

ی رسيده ھا و يا خود را طفيلی و به جا... ولی   به نيروی  معجزه آسای پير وءخدا با اتکاه من و تو جز توکل ب

  بان قدرت و زور دانستن راھی ديگری ھم داريم ؟؟ار

  ! بلی داريم

که  توانيم ؟؟ در حالی  را مشکل ساخته چون من و تو ھمديگر خود را تحمل نمی فقط تشخيص آن کار ما! ھموطن

 تشخيص و راه يابی را گم نموده ۀطه ور ھستيم که نه تنھا قوايم آنچنان در خرافات غو اقع شدهھم طبقه و مظلوم و

  حال ما؟؟ه ايم ؟؟ بدا ب جان ھمديگر نيز افتادهه ايم بلکه ب

قطرات اشک مادران و . گيرند  مارا ھم از ما میۀخون آلوده  بلقمه نانی داريم که ئ ما تکيه و اميد به آنھا

ھا شکل طنز را  تمسخر ناديده گرفته و بی دوائی و بی نانی و بی سر پناھی من و تو برای آنبا خواھران ما را 

 موجودی که او را خدای اری به در بار آنزو نيمه شکم به دعا نمودن و شکر گخواھند تا من و ت ايشان می. دارد

دانند مشغول باشيم چون که ما را زنده نگھداشته است ؟؟ کجای اين وضع فعلی که من و تو داريم ميتوانی  عالم می

ار باشيم ؟؟ زخاطر آن شکر گه اسمش را زندگی بگذاری ؟؟ آخر اين ھم شد زندگی ؟؟ کجای اين زندگی است تا ب

کردند و در  خواه ما که جز درد وطن و مردم چيزی احساس نمی و آزاديرشيدخاطر فرزندان ه شايد فکر کنی ب

ھای انفرادی زندان گذشتاندند و کشته  مبارزه با نيروی استيال گر بھترين ايام جوانی و زندگی خود را در سلول

 شدند ؟؟ و يا ھم رشيد قامتان ما که تير باران و گلوله باران گرديدند ؟؟

وطن فروشان خلق و پرچم امان  يف و ملی از تير رس جانيان وھای شر  کسی از انسانھيچکه  خاطر اينه يا ب 

ه يعت محمدی را در کشور ب ما که شر"برادران"رمی ھای اسالمی بانی ميا فرزندان من و تو که قرنيافت ؟؟ و  

کردند ؟؟ و يا ھم  س میکردند و اسالمانه و هللا اکبر گويان بر ناموس من و تو تجاوز مقد  ما پياده میۀخاک خفت

اين  ،وحشی ھای آدم نما اران بيگانگان وزخدمتگ ،خونخوار،  وحشی،که بيداد گران بنياد گرا خاطر اينه ب

 بی  وحشی ھای، قشر وجدان فرو خته و زن ستيز،خالد بن وليد و دنباله روان اسالم ناب محمدیراستين زندان فر

چه که فرزندان من و تو را به پار ما را تير باران نمودند؟؟ و يا اين اوالد ھای  ،حم و جانوران اسالمی طالبر

متجاوز ھای گوشت  تبديل و به ھوا پر تاب کردند ؟؟ يا اينکه بم ھای  خوشه ئی و کشنده کورکورانه نيرو ھای 

اينکه صد ھا و ھزاران خواھر گيرد ؟؟ و يا  گر فت و ھنوز ھم می بانی از من و تو میدر ھر روز به صد ھا قر

نام ه ی بئيا انداختن خود شان و صد ھا مثال آن از اثر مظالم جانوران دو پادره  ب،و دختر من و تو  به خود سوزی

ھای افغان نظر به فقر   درصد از زن۵۶که  خاطر اينه  با زندگی جھنمی شان وداع نمودند ؟؟ يا ب"م مسلمانآد"

کت شمشير سياف ھا که از بر شوند ؟؟ يا اين ابتدائی صحت در وقت زايمان فوت میاقتصادی ومحروم از وسايل 

 اطفال يتيم خود رای نانی بۀ لقمۀ و امثالھم به صد ھا ھزار زن بيوه امروز محتاج  تھي ھا و ربانی ھاو گلبدين

ای اجباری و شاقه و ھستند ؟؟ به صد ھا ھزار طفلی که بنا بر عدم موجوديت نان آور خانواده مجبور به کار ھ

  ار بود؟؟ اما بخاطر کدام اينھا؟؟؟؟ ز شکر گبايدبه خاطر ھمين ھا باشند ؟؟  ترک تحصيل می

 ما ھم رحم نکردند و بر ۀسال١٢ تا ٨ اطفال ر نا مردان و بی وجدانان اسالمی بآن کهخاطره ئی بھم بگوشايد 
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جای آورد که ه  بیبوده و باشد احترام کرد و شکر خداھا تجاوز نمودند؟؟ بايد صبر کرد و تجاوز را از ھر کی  آن

  من و تو را زنده نگھداشته است ؟؟ 

يا اگر چيزی بيشتر و  و ؛و شرم بر ما اگر چنين تصوری از زندگی داشته باشيم لعنت بر اين زندگی : بايد گفت

دانی که ايجاب  اران است میتباط تجاوزات بيگانه و نتايج غير آنچه شمردم که آنھم شمه ای از ھزخوبتر در ار

  من ھم بگو ؟؟؟ ه کند  ب صبور بودن مارا می

گند که ؟؟ و خاموش نشست ؟؟ به شرافتت سو تا چه وقت ؟؟ و تا کدام اندازه بايد صبور بود تحمل!  ببين ھموطن

يتلر فاشيست آدم سوزی ھھای  ليون يھودی که زنده زنده در کورهي چنانچه به فرياد شش م،سدر خدا ھم بدادت نمی

يا گوشش شنوا نبود؟؟ بحری اندو نيزبانی آ تش فشان زير  قر ٣٠٠٠٠٠ياد سوختند گوش نداد و ھم اينکه به فر

ھمانطوری که به فريادھا و ناله ھای ميليونھا فلسطينی که در زير چکمه ھای آھنين صھيونيزم خرد و خمير می 

به  افزود صھيونيزمکه ھر دم از نو بر قدرت جنايت پيشگی شتافت بل تنھا گوش نداد و به کمک آنھا نگردند، نه

 اگر ، باور کن.يه و زاری و عاجزی من و تو ھم توجھی نخواھد نمودبه گر  ،يقين بدان به فرياد و دعای من و تو

  .شديم  دچار نمیی غم انگيز سرنوشتچنينکرد من و تو به  می

پير صاحب ،  سياف، خليلی، قانونی، آدم  ھای مثل ربانیھای  امروز خدای من و تو فقط متوجه نگھبانی ثروت

بسم ، مجددی، اتمر، عطا، بابه جان، علومی، دوستم ،گالب زوی،  مال عمر، حقانی،گلبدين، محقق، گيالنی افندی

به  حضرت علی و صد ھا وطن فروش و خاين به ،ياسين،  پدرام، کبير رنجبر، تنی،عبدهللا عبدهللا، عيلا اسم،هللا

کنند  سد ما را محکوم میرسد اگر ھم بر نمی حال  ماه رسی  بو دادنوبت من و تو  . باشد  می آنمردم و وطن

خاطر نشناختن خود ه ببلکه ضگی ما ؟؟ خاطر بی عره  آنھا ھستيم ؟؟ نه بۀينانخاچنانچه من و تو محکوم تاريخ 

شا چنين نشسته و حيثيت تمانی که من و تو   تا زما. جانب استه  نفھميدن قدرت خود ما ؟؟ بلی خدا ھم حق ب.ما

 فروش وطن و خاک و نواميس ملی ،فروش ھمديگره ئی ترين امتيازھا بی که به جزئگر را در قبال اعمال آنھا

زند مستحق ھمچو پاداشی ھم ھستيم ؟؟؟؟   اعتراضی از ما سر نمی داريم و حرف و عمل،پر دازند خود می

  !ھموطن

 ، شرافت، اخالق،خواھی بدھی ؟؟ مگر چی کم داری از ھمت بانی میدر قرنی ؟؟ چقخواھی بک  چقدر صبر می

ھا در من و تو  دانم کمبودی نيست بلکه ھمه شرايط و خوبی ؟؟؟؟ تا جائی که من  می...و  وجدان ،خواھیيآزاد

 اين است که  نداشتن ؟؟ عدم تشکل و عمل ؟؟ءموجود است فقط و فقط خود را نشناختن؟؟ و به نيروی خود اتکا

و اگر اين وضع و طرز تفکر من و تو ادامه پيدا کند  . ايم  مجبور به تحمل ھمه مظالم از خود و بيگانگان شده

وليت در سؤھای بی م  ننگی بر پيشانی ما آدمۀينھا  خواھد بود که به يقين لکھا و فجيع تر ازترتاريخ شاھد وقايع بد

  .ين نسل ھای بعدی قرار خواھيم گر فتمورد لعن و نفرکه و باور داشت  باشد وطن می قبال مردم و

. تحرک و جنبندگی را پيشه سازيم.  خود را بشناسيم و به قدرت و نيروی انسانی خود ايمان پيدا کنيم! بيا ھموطن

فايده   دست نياز به زور گويان و  زور مندان دراز نمودن بی، عجز و بيچارگی،گند  گر يه و زاریبه شرافتت سو

  است ؟؟

ه ست بار آورد ؟؟ ما را مرده پره اند اين مال ھا و رھبران دينی من و تو  را بازيچه  ساخت!  مرا ببخش ھموطن

از مرده ھا طلب کمک نمائيم؟؟ تا چه وقت زبون  و دعا گوی باشيم ؟؟  آخر يک  ؟؟؟؟ تاکی ؟؟ تا چه وقت ندا

و روانم را به آتش کشيده اگر تشی است سوزنده که جسم  اين آ.چيزی بنويس و بگو ؟؟ تا درد من ھم تسکين شود

 . ا با ھم ھموطنيم و درد مشترک داريممآخر . دانی مرا ھم در جر يان بگذار که گفته آمد می ی جز اينچيز
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 آزاد

 

  


