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  ی ملی ماتم سراقندهار،
  

  !! سوگواراننيافغانستان سرزم
 

 صلح و یاي احكي آه ما و شما قدوم شانرا به فال ن٢٠٠١ بعد از هفتم اآتوبر ی المللني بی ورود قوای روز هانيازاول
 ان،ي نظامري بر غعي آشتار فجني اولم،ي ملت افغان استقبال نموده بودۀ و جنگ زدراني ونيسرزم» !«یباز ساز

در  ، واليت قندهار»  آوتیشاه ول « ی برولسوالامسال نومبر ۵ ی بشرري و غانهي وحشۀ حملنيدرست مثل  هم
 ارزگان، به ماتم سرا تي از والی اهيدر قر  رای صورت گرفت آه مجلس شادی مجلس عروسكيهمان سال هم، بر 

 ینوجوان خود مجلس عروس  دوی آغاز زندگیبرا هين بمبارد مان آه مثل چند روز قبل، مردم قر آدر.  نمودليتبد
 و ی شادی و آواختي آوچك را بهم رۀ دهكدی بم افگن فضااراتي محابا طی بودند، بنمودهبراه  آمك هم سر آنانرا به

اجساد دهها   وديخشك  هانهير س د آتش زای بم هاختني بود با ردهيهلهله آه با آوردن داماد به محفل به اوج خود رس
 از دست دادگان در آن شب مرگبار در فضا زي فرزند مردگان و عزان،ي زخمۀضج ....غلتيد به خاك و خون هگنايب

 ....اوج گرفت
 يِه علیديبا اعتراضات شد  حقوق بشری و ارگان های حامد آرزگذرد،ي وحشتناك آه هفت سال مۀ حادثآن از

 ی را جدهي بودند، قضدهي مرتكب گرد»اشتباهًا «يیكايامر ی آه حمله آنند گان قوا،ی نظامري غگناهانيبمباردمان بر ب
 شده بود، ري ف زياد تفنگی به رواج عنعنوی استقبال و شادی براین شب از طرف اهال آگفته شد آه چون در. گرفتند
دست   ازين رون منطقه اجتماع آرده اندآا آه طالبان در» !«گمان برد»  اوضاع«  بری در اثر نابلدی المللني بیقوا

 !! زدندني سهمگۀبه چنان حمل
، بود آمده شي پی قابل جبرانريغ» ه  اشتبا « يی در اثر خبط و عدم شناسارفتيآه گمان م  مذآورۀ حادثاني از جربعد
 .دي در افغانستان قبول خواهد گردی مسلح خارجیجانب قوا ازی که تکرار نخواهد شد،  درس عبرتثيبح اقًال
 ی بمباردمان ها،يیكايو عساآر امر  ناتویدن هفت سال از اشغال افغانستان توسط قوا شی امروز بعد از سپریول

 جنوب، جنوب غرب و ی ساحه هاتي دفاع در اآثریان بگآشتنفر  هزاران هزار ی آه در پهلويیچپ و راست هوا
سرسام و هراسان  درمانده و خته،ي فررنه از دست داده و آاشازي مهلك، عزی با زخم هاگريجنوب شرق، هزاران د

در  ....دهندي از دست ماني زخمی را در پهلوشي جان خويی هواۀ در اثر حملی نفراز اهال١۶در آنر .... مانندیبجا م
 ني بزرگترندند،ي شی آباد ولسوالزيدر عز ....رسندي به قتل م و همسايگانش اوۀخانواد  آشتزار دهقان وكي در یجنوب
 رواج ني ا ــراتي بزرگ را آه مراسم خی گردهم آئكي بساط ،ی بشرريهش غ مدباردمان بمكي  به شكل یتراژد
 اطفال و خردساالن و  از اجساد آوچك آشتگان، اآثرًایجانخراش ري تصاوكهي طورزد،يري برهم مرای ــ  افغانۀديپسند

و  ....ندي آفری می سوگواریانترنت ی هاتي و سای جهانی هاونيزي بدن آنان در صفحات تلوۀ پراگندیزنان  و اعضا
 قرار ی بشرۀ جامعدي به ددفاعي بگناهي بۀ آشت٩۵ گوناگون ی ده ها عكس از قبرها، آنی مصيبت آفرينفردا
  !دهدي خبر م»! « آشته۶ با وقاحت، صرف از ی خبر رسمكهيحال در ....رديگيم

 ا  ها ر»هياخطار«  ازیكي بازهم  ی حامد آرزگردد،ي هم پخش می در مطبوعات داخلجريان حادثه بصورت مفصل
 پول ی به مشتدي آه شای تكراريۀقض ... وووودينماي بلند می افغانستان هم صدائی و شورافرستدي می المللني بیبه قوا
 !شودي سپرده می به دست فراموش آامًال بازهم گردد،» !« از جانب حمله آنندگان معاملهزيناچ
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 ....گرددي انسان سوز می گناه خود توسط بم های بانيقربان اظرن»  وردك«  آبادديسع  نگذشته است آهیري دهنوز
 ی هارقي و بگرددي و قبرستان ها اشغال مرسدي به آسمان مادي و ناله و فردهندي از دست مزاني ها، عزل،يفام بازهم

  .گردندي مميتي و  شوندي موبي اند معرده و اطفال اگر خود نمدهدي منتي را زءرنگارنگ مزار شهدا
 د،ي در باال ذآر گردآهی فاعان، همان طوردي و بگناهانيآشتار ب  وی حمالت هوائۀ مترقبريبا تكرار مكررات غ 
  .دهدي قندهاررخ متيوال»  آوت یشاه ول « ۀ نومبر در منطق۵ خيتار  خونبار، ۀحادث نباريا

  
  اآبر خان ورمحمدي وز،ی درانها و احمد شی محمود هوتكشاه ،ی هوتكسيروي مهد مكسو ي ازخيطول تار در  قندهار

 و یعي طبی غناگري آب و خاك بوده است و از جانب دني زنان مدافع اري مردان و شريش  ازیاري  بسگاهيجا
 ني سرزمنيافسوس آه ا.  بودساخته ازي نی ب اهالی آنرا را خود آفا وتي والني اشهي فراوان، همیحاصالت زراعت

 ی بشرري غاتي و هم با جناباشدي می خارجی هم از جانب قوای بی دفاع،شتار اهالو آباد آشور، امروز آماج آ مورعم
 گناه،ي دختران بی انداختن بروبآزي تی انتحاریاسالمري غاتي، هرگوشه و آنار آن با عملتكاراني جناگريد طالبان و

 دهي مبدل گردی ابدۀ ماتم خانو به و  آنر وتي والگناهي جوانان بدني گردن بر،ی نمودن ده ها مكتب و مرآز علمقيحر
 .دنگردي و مرگبار، از هر جانب مواجه می هر لحظه با خطرات دائمی اهالاتي آه ح،است
 بر آن اجتماع ني وزن آتشني سنگی مخرب با بم های بازهم جنگنده های محفل عروسكي در ت،ي والني دریبار
 دنديبازهم  اجساد تكه پاره گرد ....دي نشانیه ماتم ابد دفاع آنرا بی مظلوم و بیگشته و اهال  و سرور حمله وریشاد
 ميتي و فرزندان دنديدند، بازهم مادران داغدار گردي به شهادت رساي شدند و وبي مجروح و معزانيبازهم عز ....
مبدل ان ت به قبرسهيبازهم قر ....دش قي حرۀ طعمیحاصالت زراعت د و گردي سرارانهيبازهم خانه و آاشانه و ....شدند
 ملون ی هاشي قشنگ و آیبا چادر ها  رنگارنگ، اآثرًای هارقي آوچك و بزرگ با بیبازهم گورها. ...تشگ

 ... . بازهمد،ي رسديگان تا عرش مجلي وسی مظلومان و بگناهان،ي باديو بازهم فر. ...نديافت نتي خود زیشهدا
 قندهار، آوچ آردن تي مخرب بر مظلومان والیهاجت  حمالت خانه بر انداز سال هاست آه بعد از بمباردمان ها و 
 ۀ و طعمراني ووهي میاه و باغی زراعتني زمه،ي قرآهی حال  دریزي با وسائل ناچاري ترك ده و د،ی اجباریها
 سرنوشتان در ی بنيا.  آورده اندیگري دی جاهااي و تختي آن مناطق، رو به پای است، هزاران تن اهالدهي گردقيحر

 در شهر آابل » قمبری چهار راه« قندهار بهتي وال»ئی پنجوا« ۀصفر آابل در سال گذشته از منطق تحت الیسرما
 ؛ شدندنيپناه گز  گوناگون مبتال بودند، اجبارًای هایضي مره بآهی حال  درشي با اطفال خویكي پالستی هامهيدر خ

 تحت الصفر آابل، ی در سرمانمودند،ي می لباس نازك زندگكي در ر،ي گرم سی گوارای نسبت هوابهاطفال شان آه 
گر مبتال گشته و بدون ي دیشناٱل و امراض ناغ بنهيخاموشانه به س و دنديگرد از سرما منجمد یكي پالستی هامهيدر خ

  !!دنديگردآغوش خانواده تلف  دوا و داآتر در
 
هم   بازه،ي اولاجيحتيت دادن مادس از  واري و ترك دی اجباری هایآوچ آش.... رسدي از راه میگريامسال زمستان د 

 دهيد  ماۀ ويران ملک نقاط جنگ زدگري مظلومان خانه بدوش قندهار، هلمند و دی را برای وحشتناك تریخواب ها
 ی اهالۀ رحمانی موجب و آشتار بی آور و بیا بمباردمان هبتي آه به مصستي ن سرزمينی قندهار تنهاتيوال. است

 ري و غني خروار، همه مناطق شرق، جنوب و جنوب غرب افغانستان وحشت آفرۀمون مشت نباشد،ي سردچار مگناهيب
  . استدهي گردی و زندگانشتيقابل مع

 ی عامه، اشغال اآثر آرسی های چور و چپاول دارائ،ی حد و حصر اداری فساد بی در پهلو، امروز افغانستاندر
 ی قوایشتناك،  قبول خود مختارح ویكاري، بداتيعا ۀعادالنري غميفقر و تقس  وی جنگني پارلمان توسط مجرمیها

 متعلق به یهاه گروی علنهایتي و فعالباتي با تخری ادارمور ایاي و شرط اولدي قابل قري و ضعف غیاشغالگر خارج
  يیاسي و سی و عدم ثبات اقتصادی اوضاع بحران،»ی  ملري نا متجانس غۀجبه«  منجمله اجتماع مخرب گانيهمسا

 !باشدي متصور نمی آن در شرائط فعلی نوع بهبود و راه برونرفت براچي هیني بشي آه پ، استدهمبوجود آ
 

 


