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  ملت و مردم كيانند و چرا هميشه مالمت اند؟
 

ست، نيرو دارد، بدون دولت كشور چون دولت قدرت ا«ي شانزده آورده بود كه ت زماني در طنزي از قول لوئبرتولت برش
اين طنز برشت، شرح حال واقعي تمامي . »بايد ملت را منتفي كنيد برباد مي شود، لذا دولت را نمي توان نفي كرد، پس

در فرانسة آن زمان حداقل به بودن ملتي براي منتفي شدن اذعان مي شد، اما در وطن ما از زمان .  بر قدرت استزورمدارانِ
آن  بر قدرت به نام و آدرس  قرار داشته و حاكمانِء حال با اينكه كسي حكم الغاي ملت را نداده، اما در عمل ملغاايجادش تا

  .  روا داشته اندآنگري بر ستم، وطنفروشي و بيدادهرچه توانسته 
قاتي هميشه اين مرزيست كه در جوامع طب. ي وقتي مردمي و ملتي هست، پس ضد مردم و ملتي نيز وجود دارددر هرجائ

ي اين مرز را مغشوش  با اصطالحات و مقوالت خاصكهاما ستمگران ضد مردم، تالش مي كنند . كشي شده و پايدار است خط
يني وجود ندارد، ستمكش و ستمگري در ميان ند كه گويا اينجا ديگر باال و پائسازند و خاك به چشم همه بزنكنند، پنهان 

ي و انتخابات را دارند، حق ازدواج وتحصيل را دارند، همه أ همه حق شركت در ر،ندنيست، همه با هم برادر و برابر ا
مكتب بروند و سوار شوند، موبايل بخرند، زمين بخرند، خانه بسازند و  توانند از وسايل ارتباط جمعي استفاده كنند، موتر مي

ي ئاما در عمل مهر چنين خوشبختي ها!!! يم مي شوندتقس» طبقة اناث«و » طبقة ذكور« فقط انسانها به دو شامل پوهنتون گردند؛
  . بر پيشاني چند هزار نفر خورده و آنان نسل اندر نسل دست بر نعمت و پا بر سعادت اند

 ضد ةي كه چپاولگران بر قدرت اند، هميشه اصطالح ملت و مردم را براي پنهان نمودن چهرئهاتان و در تمام كشوردر افغانس
 را نمي كسي آنان. كيانند، مجهول مي باشدي گيرند و وسيله مي سازند اما اين كه اين ملت و مردم مردمي شان به كار م

 نماينده ندارند، ساكت و خاموش اند، فقط زماني سرحد ميان آنان و ضد آنان مشخص مي گردد كه عده اي شكايت ،شناسد
ت مي كنند، در حشر و بيگار شركت نمي كنند، از ي قضاي حاجرهنگ شهري را نمي دانند، در هرجائاين مردم ف«مي كنند 

 نمي كنند، حق خود را اندازه بيشتر مي خواهند، در زباله ها مي لولند، گشت و گذار داخل سركها و پياده روها را رعايت
ر و شكيبا دانند و در انتخابات شركت نمي كنند، با مخالفان همدلي دارند و با نيروهاي امنيتي همكاري نمي كنند، صبو نمي

ند، فرزندان شان دزدي مي كنند و زنان شان ي پردازند، عقب مانده و سنت گرا ي دالر رشوه م160 كدام شاننيستند، ساالنه هر 
ي ها م نارسائپس بزرگترين مالمت ها و عامل تما. »!!كر اند و قدر روز و روزگار را نمي دانندروسپي مي شوند و باالخره ناشُ

  . رار داده مي شوندهمين مردم و ملت ق
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ي گرفته شود، اصطالحات در هر جائ بايد ن بر قدرت در اين مورد برخورد ذوجوانب داشته، از يك طرف نام آنازورمدارانِ
توده، خلق، مردم و ملت با پسوندهاي قهرمان، سرافراز، مسلمان، ديندار، وطنپرست وغيره با لذت خاصي ادا گردد، اما در عمل 

داد شان يلغار گردد، از يبه ناموس آنان تجاوز صورت گيرد، شيرة جان شان مكيده شود، ملك و زمين و جالت و كوب شوند، 
برپا شود، از خون شان ماتيك بسازند، بدون اخذ پول هيچ كار شان به سر نرسد، چون برده و مزدور  استخوان هاي شان قصر

 پوليس اين ؛حق هيچ اعتراضي را نداشته باشند، ساكت و رعيت، گدا و فقير باشندو بمباران شوند، رگبار با آنان برخورد شود، 
را داد، به » چراغ«كه حق اين   را بدواند و هرندر پياده روها، كنار دريا و پل خشتي شالق به دست، آنابايد هاي خانه » چراغ«

ليه بپردازند، تكس و محصول بدهند، جواز سير  ما؛آن شالق را برشانه هاي شان احساس كنند كسب و كار بپردازد، در غير
ها را بند انداخته ايد،  كه چرا با اين پول ها تشناب نمي سازيد، پاركينگ نداريد، پياده رو رابخرند، اما حق اين اعتراض

  . نداشته باشند، راهي ها را براي عبور اربابان تان مي بنديدچهار
و گوسفند  ب تا صبح براي توليد رزق همه دانه مي كارند، باغ سبز مي نمايند و بزمردم، ملت، خلق و توده ها آناني اند كه ش

مي چرانند؛ آناني اند كه دركنار كورة داغ نشسته، آهن مي خمانند، اره مي كشانند، در ميان گرد و دود كراچي مي رانند، در 
بت مي كند، درفش و تار مي گردانند و با دستان زير گرما و سرما چيزي مي فروشند و هر لحظه شالق پوليسي بر فرق شان اصا

تا شام عرق مي  آلود براي همه گوشت توزيع مي كنند و باالخره آناني كه در پشت ماشين هاي غول پيكر ايستاده اند و خون
ان ملت و مردم اين. فتد و قوت اليموت همه را توليد نمايند كنند تا بازار از چرخ و حركت نيريزند و شيرة جان شان را فدا مي

  . اند
اين ملت و مردم كه در هر سالون و هر كاخي از آنان با شور و هلهله نام گرفته مي شود و همه خود را كاذبانه عاشق 

كثيف اند، رهروها را ناپاك مي سازند، زنان ؛چاك شان وانمود مي سازند، خود در هيچ كاخ و سالوني راه ندارند سينه
الحات پروپوزل و كپيستي بلدينگ را بلد نيستند، هيچوقت صبحانه و عصرانه نخورده اند، در ژوب پوش ندارند، اصط ميني

 باد مي شود، قصر برپا مي گردد، بانكها را ن چه پولهائيايت اند و نمي دانند كه به نام آنهيچ قراردادي شريك نيستند، رع
 در كنج خانة  خشكند، اما اين مردم با شكم گرسنه و نانتركانند و در بهترين و مجلل ترين هوتل ها شاميانه صرف مي كن مي

سردي مي خوابند، از هيچكسي انتظار بهروزي ندارند، فقط انتظار آخرت را دارند چون گفته اند كه انسانهاي شكيبا و صبور به 
  . جنت مي روند

عه را مي سازند، چرخ زندگي را به دوران  درصد جام90راستي اگر اين مردم بدانند كه مردم اند، بدانند كه ملت اند، بيش از 
دارند و بسيار توانا مي باشند، همه با هم برادرند، دشمن مشترك دارند، بين  مي اندازند، نعمت هاي مادي را مي آفرينند، زور

 نام آنان آنان هيچ مرزي وجود ندارد و باالخره مقولة واقعي اند، آيا ديگر يك مشت ستمگر و غارتگر خواهد توانست، هم به
آن وقت است . قدرت برانند و هم تمام مالمتي ها و بي فرهنگي ها را به گردن آنان بار كنند؟ اين كامالً ناممكن خواهد بود

 تقسيم نام واقعي خواهند بود، همه نعمت ها را از چند نفر معدود خواهند گرفت و ميان خود بلكهكه اين مردم نام مستعار نه 
، خانه هاي بي نقشه از  خواهند كردقسمت، شيرچورها، دشت ها، كوه ها و جنگل ها را ميان خود شهرك ها. خواهند كرد
، ديگر ضرورت ند خواهند كرد، چون اگر مردم خود را شناختتقسيمد رفت و باالخره زمين ارگ را هم ميان خود ميان خواه

 بغض، عداوت، تضاد د، همدل و همگام خواهند گشت؛ دارنبه ارگي هم نخواهدبود و با تمام مردم دنيا كه چون آنان زندگي
به خاك آن را ، كند از نام شان سوء استفاده  كهكسي و حاكميت را از بين خواهند برد، خود نمايندة خود خواهند شد و هر

  .  سياه خواهند نشاند
  
   

  


