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ناتور رحمانی

( شــــرم )
به يقين  ،همانقدر که شرم سازندگی و برازندگی دارد  ،به همان اندازه بی شرمی بد  ،زشت و
ويرانگر شخصيت است .
بلی  ،شرم و شرمساری در ساختار زندگی آدمها نقش بسزای دارد  ،شرمساری و احساس شرم
کردن از کار نادرست  ،از انگيزه های بد و پليد  ،از خيانت و جنايت به مردم ،خوب است و ميتواند
مايه تسکين و آرامش وجدان گردد  ...اما برای وجدان مرده های بی خاصيت شرمساری و شرم
مفهومی ندارد  ،زيرا آنها می پندارند که هرگونه عمل زشت و ناروای شان بجا و درست است ،
حتا اگر به قيمت تباهی و بربادی يک سرزمين و مردمش تمام گردد .
ديکتاتور ها و ديوانه های زيادی مانند ( هتلر و چنگيز ) در تاريخ کشورها ثبت گرديده  ،آنهائی که
جهانی خون وآتش برپا کردند  ،هستی مردم و تمدن ها را به نابودی کشانيده با خاک يکسان نمودند
 ،آيا آنها شرمسار بودند ؟ و يا از آنهمه خيانت و جنايت به بشريت احساس شرم کردند ؟؟
نه آنها خود را سزاوار ميدانستند  ،زيرا تشنگی برتر بينی و زياده خواهی آنها را به درنده های بی
احساس و ددمنش تبديل نموده بود ،در قاموس آنها چيزی بنام وجدان ،شرم و ندامت وجود نداشت .
در دور دگر وقتی تاريخ تکرار ميگردد  ،در سرزمين بالکشيدۀ ما افغانها هم وجدان ُمرده هائی از
همان قماش پديد آمدند  ،درنده های بی احساسی از تبار و خون کثيف همان آدمکش های بيدادگر ،
اين مکروب های نکبت زا  ،اين آفت های ويرانگر خانمانسوز  ،نسج گرفته و بارور شده از انبار
زباله های سوسيال امپرياليزم شوروی ( خلقی ها و پرچمی ها ) در تکامل پلشتی های خويش ويروس
های خطرناکتر  ،و وحشتناکتر ديگری را مانند طاعون های ( جهادی و طالبی ) تخم گزاری نموده
 ،شبيه نطفه های حرامزاده به جان ُملک و مردم انداختند  ...اکنون اين سردمداران خيانت و
وطنفروشی با وقاحت  ،بی شرمی و ديده درايی تمام از وطن  ،مردم  ،صلح  ،همبستگی و پيشرفت
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حرف ميزنند  ،اين ددمنشان خونريز  ،وابستگان آرمان سوسيال امپرياليزم متجاوز را ( قهرمان ملی
 ،شهيد آرمان مردم و جانبازان صلح ) ميخوانند ؟!!
آن ددمنشان را که برای خشنودی بادارهای شان  ،و به هدف تاراج و چپاول هرچه بيشتر  ،از کشته
ها پشته ها ساختند  ،آنهائی که خانه خانه هر شهر  ،روستا و دهکده را به ماتمسرا تبديل نمودند ،
آنهائی که به قتل عام مردم از هر قوم  ،کيش  ،زبان و سمتی دست يازيدند  ،آنهائی را شهيد و
قهرمان می نامند که آتش به بنياد هستی مادی و معنوی افغانها زدند  ،بگونه ای که کاروان تابوت
های سياه و شيون ماتم داران در غم نشسته تمامی ندارد  ...اين سلسله را دنباله روان شان جهادی
های بی عار و طالب های بی آزرم به پيمانۀ بزرگتر و وحشتناکتری ادامه داده  ،و تا امروز زير
پرچم عقيده همان پرچمی ها و خلقی ها در اشتراک با دولت پوشالی و دست نشانده  ،رژيم مزدور
سراپا آلوده و ضد مردمی  ،پيشين دوران ( کرزی ) و شرکت سهامی ( وحشت ملی  ،ع و غ ) در
سرزمين اشغال شده افغانستان توسط نيروهای نظامی امريکا  ،همان کار را ميکنند  ...بنام صلح آدم
می ُکشند  ،بنام دموکراسی تاراج مينمايند و بنام آزادی در بند ميکشند  ،يک نگاه به ساختار دولت
مزدور و اراکين اين رژيم ميرساند  ،که همه يکدست و يکرنگ همان بی شرم های تاريخ  ،دنباله
رو وطنفروش های خلقی و پرچمی اند . ...
تبصره  « :آنکه ريگی به کفش خود ندارد  ،هميشه پاک و فرزند راستين ميهن است »
قصه پُر غصه ودردناک آنهائی را نشان ميگيرم  ،که طعمه راکت و بمب افگن های متجاوزين
گرديده  ،در يک آن خانه و خانوادۀ شان به خاک و خون کشيده شد  ...اما آنهائی که در دوره های
زمامداری رژيم های مزدور سوسيال امپرياليزم شوروی  ،بويژه در زمان که ( داکتر نجيب ) رئيس
« خاد » بود و بعد رئيس همان دولت مزدور  ،تيرباران شدند و يا در بند های دهشتبار زندان
پلچرخی  ،سالها تيره ترين روزها و شب ها را سپری کردند  ،قصه پُر از اندوه دگريست  ،زندانی
سياسی يا آزاديخواهانی که در ضديت با اشغال وطن  ،و در ضديت با ايديولوژی وطنفروشان دون
همت قرار داشتند  ،از همان لحظه گرفتاری و بازداشت توسط جالد های خاد  ،تا ساعت اعدام و
تيرباران در تمام زندانهای کشور  ،کشوری که ( سروری و داکتر نجيب احمدزی ) آنرا به دستور
بادار های شان به يک زندان بزرگ تبديل نموده بودند ؟! چه شکنجه ها و چه اهانت های غير انسانی
را ،آن شکنجه گران نانجيب بر آنها روا ميداشتند ،تا به فرمان و امضای سروری و بعد داکتر نجيب،
رئيس های مسلخ يا کشتارگاهی بنام ( اکسا و خاد ) روانه گورهای دسته جمعی گردند .

salamwatanam@gmail.com

کی ميتواند اين همه گورهای دسته جمعی را  ،که هرازگاهی درهر گوشه و کنار سرزمين مان پيدا
ميشود ناديده بگيرد ؟
کی ميتواند بزرگی اندوه و ماتم يک ملت را  ،که عزيزترين کسان شانرا « کودتای هفت ثور » و
دنباله رو های آنها تا تولد ناميمون ( مجاهد  ،طالب و داعش ) بکام مرگ کشانيده يا گم و نيست
نموده  ،و می نمايد احساس ننمايد ؟
کی ميتواند درد استخوان سوز چند مليون بی دست و پای  ،افسرده  ،بيمار روانی  ،معتاد  ،بيوه و
يتيم را که ميکروب و طاعون « هفت ثور و هشت ثور و بقايا » باعث گرديده ،فراموش کند ؟
کی ميتواند از ويرانی و بربادی يک سرزمين بزرگ و باستانی  ،که به دست چاکرهای سوسيال
امپرياليزم شوروی و دنباله رو های آنها  ،از جنس جهادی  ،طالبی و داعشی صورت گرفته ،ديده
پوشی نمايد  ،کی ميتواند شريک سرنوشت ماتمبار ،و دردناک آواره های به نام ( مهاجرافغان )
شود  ،شريک غم آنهائی که برای نجات جان  ،ناموس و شرف شان تا رسيدن به هدف نامعلوم ،
صد بال و مصيبت را به جان خريدند ؟ کی  ،کی  ،و کی ؟؟
اين همه بال  ،مصيبت  ،غم و ماتم ارمغان ناميمون رژيم خونريز و تباه کن ( خلقی و پرچمی ) بود
و است  ...امروز بی شرم های از همان دارودسته  ،قاتل ها  ،جالدها و شکنجه گران مردم را
(قهرمان و شهيد ) قلمداد می نمايند  ،اين يک اهانت بزرگ به خون پاک و آرمان شهدای راه آزادی
و استقالل ميهن است  ،اين اهانت را هيچ افغان وطنپرست و آزاديخواه نمی بخشد  ،زيرا ميداند که
بين او و وطنفروشان « خلقی  ،پرچمی  ،جهادی  ،طالبی و داعشی » دريای خون و آتش فاصله
است  ،هرگونه آشتی و سازش با آن خودفروخته ها خيانت ملی شمرده ميشود .
( خانم فتانه نجيب ) و ديگرانی همانند وی که باز فيل شان ياد هندوستان کرده  ،آنها باز برای ويرانی
 ،خونريزی و تاراج بيشتر افغانها  ،و افغانستان خواب می بينند  ،و با ديده درايی گسترده ای خود
را مطرح ميسازند  ،و رژيم دست نشانده ( ع و غ ) آن گلهای پژمرده را  ،در گلدان انديشه خون و
خيانت شان گذاشته  ،هرروز با شبکه های انتحار و انفجار از خون بی گناهان آبرسانی می کند ؟!!
براستی که بسيار بی شرم و بی ننگ اند.
راست گفته اند  « :در بيشۀ که شير نباشد  ،شغال دعوی سلطنت ميکند »
چه آشفته بازار بی آزرمی بوجود آمده ياران ! هر بی وجدانی بنام وطن گلو پاره ميکند  ،دريغ و
درد؟!
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روايت است  :مردی را می ُکشند  ،وی را زير خاک ميکنند  ،فرشته های خدا برای سوال و جواب
می آيند .
فرشته ها – ای مرد ! بگو خدای تو کيست ؟
مرد – تره کی .
فرشته ها – کتاب مقدس تان کدام است ؟
مرد – د بنگ مسافر .
فرشته ها چند بار سوال ميکنند  ،همان جواب را ميشنوند  ،ميروند پيش خدا و ميگويند بنده ای فوت
شده  ،ما اينطور سوال ميکنيم  ،او چنين جواب ميدهد ،آنچه ديده و شنيده اند گزارش ميدهند  ،خداوند
قهر شده امر ميفرمايند آن بندۀ گنهکار را نزدش بياورند  ،فرشته ها آن بنده را حاضر ميسازند  ،خدا
می پرسد – خدايت کيست ؟
مرد – شما خدا جان .
خدا – کتاب مقدس تان کدام است ؟
مرد – قرآن پاک  ،خدا جان .
خدا – پس اين چتيات چه بود به اينها گفتی ؟
مرد – اين ها کی باشند ؟
خدا – فرشته های من .
مرد – ببخش خدا جان  ،من فکر کردم کارمند های « خاد » خاديست ها استند  ،ترسيدم که آنها را
( داکتر نجيب ) روان نکرده باشد .
بلی  ،خدا جان ! اين خدا ناترس ها يکبار من را زير شکنجه کشتند  ،و جسد توته توته شده من را
توسط بلدوزر زير خاک کردند  ،ترسيدم که باز آمده من را برای تحقيق می برند و به دست همان
شکنجه گران بی خدا ميدهند . ...
و چنين بود وضع و حال مردم در زندان بزرگی بنام ( افغانستان ) در دوران خلقی ها و پرچمی
های وطنفروش  ...هراس  ،شکنجه  ،وحشت  ،اندوه  ،ماتم  ،اعدام و تيرباران فرزندان راستين
ميهن . ...
شايد د ر آن زمان فتانه خانم مست از می ناب بودند  ،و از اين همه خيانت و جنايتی که به دست و
به دستور شوهر گويا ( قهرمان ؟!! ) و رفقای کودتائی شان صورت ميگرفت چيزی نميدانستند !!
اگر چنين بوده  ،برای آگاهی خويش ميتوانند از گورهای دسته جمعی  ،از شهر های ويران  ،از
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آواره های دور از وطن  ،از هزار ها هزار لنگ و الش  ،بيوه و يتيم و دختر خانم های که عفت
شان تاراج شده است  ،از پدران داغديده  ،از مادران چشم براه  ،از دشت و کوه صحرا  ،از باغ و
راغ و دريا  ،از جنگل و پرنده و دنيا بپرسند که حال و روز چگونه بود .

شما ها شرمسار ملت و تاريخ استيد  ،شرم تان باد  ،شرم تان باد .
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