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ملک ستیز

آقای رییس جمهور بایدن!
سخن رانی شما در باب افغانستان برای مردم امریکا «عالی» بود .اما سخنان شما تنها مصرف
داخلی داشت .امریکا که ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان است به این پرسشها چه پاسخ دارد:
 آیا نظام سازی در افغانستان ابزاری برای سیاست شما در منطقه نبود ،چرا ناکام شدید؟ آیا کرزی و غنی ُمهره های اصلی شما نبودند و شما آن ها را بر مردم تحمیل نکردید؟ آیا جنگ تروریزیم جنگ افغانستان بود یا جنگ شما؟ حاال مسوولیت این جنگ را چرا افغان هاباید بپردازد؟
 آیا آقای جان کیری مرده است که پاسخ دو تصمیم سرنوشت ساز را بر انتخابات سالهای 200۹و  201۴بدهد ،در حالی که شما می گویید نیامده اید تا دموکراسی برای ما بسازید؟
 آیا آقای خلیل زاد مرده است که با یک تلیفون وزرا ،والیان و فرماند هان نظام را جا به جا میکرد ،در حالی که شما می گویید به دولت سازی کاری نداشته اید؟
به باور من شما در واشنگتن فکر می کنید که مردم افغانستان گوسنفدان چراگاه تروریزم هستند که
فرزندان شما آن را علف می دهند .هر چه می گویید ،می پذیرند!

*****
اگر امروز روز قیام نیست پس چی وقت ،وقت قیام است؟
بخاطر دارید؟  ۳0سال قبل از امروز را؟ روزی را که زنده گی ایستاد و پای تمدن در یک قهقرای
سیاه و تاریک لغزید؟ روزهایی را که یک ملت سربلند به گرو گرفته شد و بر دار و ندارش چند نا
اهل ولد مدرسه های ایران و پاکستان حکمروا شد؟
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بخاطر دارید ،که زنان از ترس ناموس شان خود را به دریا کنړ غرق کردند؟ بخاطر دارید ،که
ناهید  1۴ساله خود را از منزل چهارم مکروریان بخاطر حفظ ناموس اش به پائین انداخت؟ بخاطر
دارید که زیباترین ها به رقاصه خانه های عرب فروخته شدند؟ بخاطر دارید ،که مرد ها زنده در
داشهای خشت پزی پخته ،مرده ها رقصانده و میخ ها کوبیده شدند بر سرهای ما؟
بخاطر دارید؟  2۵سال قبل از امروز را! همان روزهایی را که ناموس یک زن توسط چند مرد
بیگانه دیگر سنگسار شد و یا سر زده شد؟
ٔ
بیگانه در مظهر صدها مرد
بخاطر دارید که به ناموس دختران و پسران جوان دست درازی شد؟ و حتی به حیوانات بی زبان
هم تجاوز شد؟

با تأسف و درد بی پایان که چرخ نکبت تاریخ باز دور زد و ما را به همان قهقرا رسانید .همان
قهقرایی که یکبار در آن زنده گی ایستاد و تمدن ُمرد .
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تفاوت آنروز با امروز چیست؟ آنروز من و تو طفل بودیم و امروز نیستیم!!! کاری از دست من و
تو ساخته نبود ،ولی امروز هست! صدایی نداشتیم ،ولی امروز داریم .توانی نداشتیم ولی امروز
داریم .پس! برخیز و بیا هموطن!
امروز روز قیام است .روز قیام ملی و سرتاسری برای هر مرد و هر زن .برای هر خورد و هر
بزرگ .برای هر پیر و هر جوان! در دفاع از ناموس تان و ناموس مادر وطن ،برخیزید و از گذر،
کوچه و خانه هایتان دفاع کنید .برخیزید و زور و بازی همان افغانی را که در طول تاریخ بارها
کمر هر ظالم را بخاک مالیده است به این لشکر سیاه ولد بیگانه نشان بدهید.
بپاشید خاک بچشم دشمنان این وطن و ملت!
امروز روز قیام است!!! برخیزید!!! و نگذارید که عصر تاریک یکبار دیگر تکرار گردد.
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