
  د؟؟؟یشنویملت رام يا صدایآ! يکرز يآقا
 )صباح(استاد 

 
 )صباح(استاد 

  نویسنده، مؤرخ، ادیب، شاعر و تحلیلگر مسایل ملی و بین المللی 

  

  
 یحرفھا، د درد دلیبا شما، شود؟ینشانھ گرفتھ م چرا انگشت ملت بطرف تو! جمھور رئیسمحترم 

 زورمندان و یھا یگریوحش تاراج و، دهیمردم ستمدمشقت  بت ویمص، ملت ییاندوه  غم و، ناگفتھ
 قتل و، انیزورگو یبار و بند یب و یستمکاری، زیقانون گر و فسادی، چپاول مل و چور، جنگ ساالران

 کھ ازیزمان تا. دیبدھ بازخواست قرار مورد بازپرس و را ن حقوق بشریناقض جنگ افروزان و کشتار
 از و را رھا نخواھد کرد ملت شما د وییننما یده گیت رسین جنایبھ ا، ایر و بدون تظاھر م قلب ویصم

  . دید انجام بدھیخواھیت با شماست کھ چھ میاکنون صالح. بود یامان نخواھ در زیخ نیتار یقضاوت فردا

 پریشان شد درخت از حملۀ باد
 گلی پرپر شد و از شاخھ افتاد

 کردیھ میخون گرجوانھ ھا ھمھ 

 .برباد شاخچھ ھای خشک و ادیب



  ست؟؟؟یمرد ک
  آمیز مرد نباید بشکند غرور سکوت مردانھ و برابر وحشی ترین تازیانھ ھا در

سنگین ترین  و بیزار، ھیگر ونالیدن  از ک مردیلب مرد بھ شکوه نباید آلوده گردد ، ھیچ دردی برابر در

بھ  مملکت را است وید سمر، می توانندن، رانھیانتقام گ نانھ ویکج بخشن ترین ضربھ ھای  دردھا و

 ! ستیمردان بزرگ ن یکار زشت و شکایت، گلھ کردن، زاریدن، نالیدن، سکوت وادارند

  زندیشھ خود میشھ بھ ریخود تکھ  یدولت

  
  :نستیبخود مشغول داشتھ ا شھ ذھنم رایکھ ھم یموضوع دو! دولت رئیسمحترم 

 یحکومت یھا یو کرس یازات مادیامتی، دولت یاست کھ پستھاقحط الرجال شده  ا افغانستان دچاریآ>- 

بھ پست  شوند وین پست برطرف میاز، م شده استیتقس تعلق دارد و یسھ صد نفر تا ک گروپ دویبھ 

 نان دریا اگر، شودیعوض م یفقط چوک و کنندیر نمییچھره ھا تغ، بھ زبان ساده و گردندیم مقرر یگرید

فساد  سواد و یب، تیکفا یب اگر شوند؟ ویل میانجام داده اند چرا تبد یخوب یکار شان یفھ داریزمان وظ

  ؟؟؟.ندینمایحاصل م چرا مجددآ تقرر، شھ اندیپ

 شوند ویل نمیتبد و رییاز وزارتخانھ ھا تغ یران بعضیوز ن ویمعی، قوماندانان نظام، انیتعداد وال چرا

مال ، مشت نمونھ خروار، نھایشوند؟؟؟ خوش شانستریسبکدوش م گریماه د و ن ماه مقرریان ایوال یبعض

پوھنتون  یفارغ حرب و یداخلھ کنون ریوز یبسم هللا محمد، دفاع ریوزم وردگ یرح، مارشال معاون اول

پوھنتون فارغ  یحرب از چھار و سال ھفتاد م کھ دریخوانیم یو یوگرافیب در( چھار و سال ھفتاد در

پوھنتون  یکھ حرب یمناطق پلچرخ در چھار و ک تا ھفتادی و ھفتاد یسالھا کھ دریصورت ده دریگرد

 معارف و ریفاروق وردگ وز، )زدینم آن ساحھ پر مگس ھم در، قدرت ینسبت جنگھا، ت داشتیموقع

شفق ، ننگرھار یوال یرزیگل آقا ش، بلخ یعطا وال، برق آب و ریل وزیاسماعرئیس، گوش جناب  چشم و



 ید والیمج یمنش، ایپکت یجمعھ خان ھمدرد وال، اسالم قلعھ مرز یآنسو اسرارمحرم  اب ویفار یوال

  ... بغالن 

 یخوست ریش، پالن ریرمضان بشردوست وز - بھ گونھ مثال ، نداشتند یکرس در کھ شانس ماندن رایآنان

    ...کندھار یوال یرحمت هللا روفی، غزن یوال

 یمعنو و یازات مادیھمھ امت از ھ زده ویتک یکرس بر یان درازیسال یک گروپ خاص کھ طی >- 

 شوند ویل میدولت تان تبد شخص شما و یپستش بھ دشمن خون از یبمجرد سبکدوش، استفاده برده اند

 نثار الفاظ را ن کلمات ویک تریرک زده و یدست بھ افشاء گر کنند ویم انچھ بدوشد وجود دارد نثار ھر

ان یمثاآل آقا. کشانندیبھ چالش م دولت تانرا و شما و شوندیل میسون تبدیبھ اپوز یبدون معطل نموده و

  ...  یقبل یت ملیامن یعموم رئیسامرهللا صالح  خارجھ اسبق و ریعبدهللا وز داکتر

تواند  یرا م یشمار یب یاست کھ انسان در آن عبرت ھا ینھ اییخ آیتار - م یخوانیخ میف تاریدرتعر

از . توان آموخت  یم یاریبس یھا باشد کھ ازآن درس یتواند مدرسھ ا یھمانگونھ کھ م. مشاھده کند 
م نمود چرا کھ یخود را براساس آن ترس یزندگ نده ساخت و نقشھیفرا راه آ یتوان چراغ یخ میتار

ج مشابھ بھ بار خواھد یکسان نتایط ین رو درشرایاز ا شود یخ تکرار میت خود در تاریحوادث درکل

ز بھ منظور پند یم نیقرآن کر . ارداردیت بسیانسان ھااھم یخ برایتار نستن و فھمن رودایاز ا. آورد 
ان ھمت ینیشیبھ انسان ھا سفارش نموده است تا بھ مطالعھ سرگذشت وسرنوشت پ، خیازتار یآموز

  . بسازند  یکبختیسعادت و ن یبسو یخود پل یخ بھ تأمل و تدبر پرداختھ و ازآن برایو درتار بگمارند

. گام بردارند یابد و آرامش یسرنوشت مقرون با خوشبخت یره بختان عبرت گرفتھ بسویت یروز ھیازس

خ یشود وتاریخ میگردد تاریھرانچھ کھ انجام م - نست یفوق ا یدولت منظورم ازسطرھا رئیسجناب 

ماندگارتان باعث  ید وتا کارنامھ ھایش برویبھ پ یدوارم با دقت تمام درامورکاریام، سازدیرام

  ... ناخواستھ  یس جان باشد ونھ خدایرویفخروافتخارات ارجمند م

 یگاھ، مردم را تاروماروکشورراغارغارنموده اند یآزاد تکاران آدمکش درزورآباد ما ھربارتحت نامیجنا
   !بنام مقاومت یبنام جھاد وزمان ین و گاھیبنام د یگاھ، تیبنام امن یگاھ، بنام عدالت

تنھا ، نندیب یخود م یوپول پرست یخرد یبی، تنگ نظر، جھ تعصبیا را از دریھ تمام دنآنھا ك

آنھا كھ خود را و تفكر خود ، را درماشھ تفنگ یوانسان دوست یک نامین، سعادت دوجھانی، خوشبخت
اند ده یکھ قدرت لمیخواھند برمردم فرمان براند برار یگران را باطل وآنھا كھ میدانند ود یرا بر حق م

بیش از دو دھھ جنگ و بی ثباتی داخلی  .دارند ییوزورگو یمختلف زرانداز یوه ھایوازراه ھا وش



نوعی فرھنگ سیاسی خاصی را بھ وجود آورده کھ از مھمترین ویژگی ھای آن جنگ ساالری ، درکشور

  . و منطقھ گرایی است

ثباتی و تنش بھ حساب منبع بالقوه بی ، حضوروتداوم قدرت فرماندھان محلی در صحنھ سیاسی

این فرماندھان و جنگجویانی کھ دراختیار دارند بھ محض اینکھ احساس کنند منافع . می آید

بالفاصلھ از ائتالف با دولت مرکزی ، اقتصادی و یا سیاسی آنھا بھ خطر افتاده، گروھی، قومی

  . خارج می شوند و صلح شکننده موجود را با بحرانی جدی مواجھ می سازند

مردانھ  جوان، شکست خوردند یک نبرد وبازیدر  یھستند کھ وقت ییھا آن، شجاع یھا آدم، ندیگو یم

 ییھا آن، زبون یھا و آدم. ل شکست ھستندیافتن دالیبھ دنبال ، عاقل باشند یرند و اگر کمیشکست را بپذ
  .باشند ییھستند کھ پس از شکست بھ دنبال بھانھ جو

را بھ  یطیشرا ل توده ھایت شده خالف میوھدا یشیفرما، عجوالنھی، مصلحت، شتاب زده یعملکردھا

. اك منجر شده استید تریاختطاف و تول، سرقت مسلحانھی، ناامنی، داخل یھا یریوجود آورده كھ بھ درگ

 ینظام صدوپنجاه ھزار یحدود، گذرد یطالبان م یاھیساز زمان سقوط حكومت ک دھھ یک بھ ینزد

 یس ملیصدھزارپولی، مل ینفر پرسونل اردو ست ھزاریحدود صد تا صدوبکا و یمان آمریھم پ یکشورھا

باشند اما  یم کشورت درین امنیمبارزه با طالبان و القاعده و تأم فوصرم یت ملیوھزاران پرسونل امن

ھا ا ز جنوب و  یریگسترش درگ، ش موج خشونتیافزای، ت تا بھ امروز تداوم ناامنین مأموریسرانجام ا

ی، توقف روند بازساز، اكیش كشت خشخاش و رونق تجارت تریافزا، شرق بھ شمال و غرب كشور

  .دشمنان وطن بوده است یریقدرت گ

طرد ، مداری بازسازی و قانون، ن سال ھااین انتظار موجود بود کھ درعرصھ ھای تأمین امنیتیدر طی ا

و خواست ملت برای ایجاد نشد رھای بزرگی انجام میشد اما فساد اداری و دولتی وسایرنابسامانی ھا کا

تأمین کارورفاه ، یک دولت قوی ونیرومند وپاسدارقانون وتأمین کنندهء امنیت و ادامھ دھندهء بازسازی

 یناامن، تر شده یقو دشمنان، افتھیت قانون گسترش نیحاكم، یفعل دردولت. دیل گردیبداجتماعی بھ یأس ت

اش را  یریاوجگ یپلھ ھا یودلسرد یاعتماد یبی، نظم یبی، کاریب، فقر، دانمودهیش پیافزاو خشونت 

  . کندیم یسرسام آورط

ی، ت اخال قیجنای، فساد اجتماعی، قانون یبیی، زورگو،  یستان  رشوه،  یفساد مال یفعلبا تداوم حکومت 

است یگر ریاز جانب د .دیو جور و چپاول بھ اوج خود رس، فقری، كاریب، ببرو بکش سالحداران، بزن

ت قلم بدستان کشور یو اذ یدست بھ گرفتار، تیت و قانونیبدون درنظرداشت مصوون یت ملیامن یعموم

و  یکیو فشار فز یک بار مزه تلخ کوتھ قلفیخواھد کھ ھر روزنامھ نگار یزده و خودسرانھ و ظالمانھ م



آینده وه ین شیا. ندیو ناحق را حق بگود یاه را سفیل آنان سین اداره را بچشند تا مطابق میا یروان

ش آمده یپوضعیت ناگواری کھ اکنون . رودیمزیرا اعتماد مردم از د ست ، ندارد درکشورامیدوار کننده 

   .ھا است ین پخپل سریجھ ایده من نتیاست بھ عق

. است ییادگرایوبن یتفنگداریی، بھ دامان افراطگراکشور بھ سوی ھرج و مرج می رود و درحال سقوط 

آنھا . رانندیات فرمان میوال یودربعضطالبان بعد از فرار بھ کوه ھا باردیگر دولت را بھ مبارزه طلبیده 

در مقایسھ با قانون دولت ازقبولیت ن آنا  دستورولسوالی ھا را بھ دست گرفتھ و ت ویوالکنترول بعضی 

ت ین کننده امنیتواند تامیون دولت نمقبوالنند چ یدفاع م یمردم ب یرا جبرآ باالیز بیشتر برخوردار است

  . باشد یاجتماع یت زندگیومصوون یجان

مأمورین . تعداد بیشتر مردم بھ کشت خشخاش کھ مواد خام ھیروئین ازآن بھ د ست می آید رو آورده اند

دولت از مردم رشوت درخواست نموده و آن را شیرینی می خوانند و بسیاری از آنھا در تجارت مواد 

نتوانستھ در زند گی شان  دولتبسیاری از مردم بھ دولت بی باور شده اند و از این کھ . ست دارند مخدر د

مسئلھ فساد در دولت را حل نماید و بر مسایل مواد مخدر و شورش طالبان و رفع ، تحول مثبت بیاورد

  .موانع از جاده ھای کابل راه حلی پیدا کند مأیوس شده اند

یکی از معضالت بزرگ و ، ان تریاپایولت بھ خصوص درسطح وزیر یا باالترعبور و مرور مقامات دو

انتقادات و گوشزدھای مکرر و مداوم مردم و ، طاقت فرسای مردم شھر کابل است وعلی رغم اعتراضات

  .متأسفانھ این مشکل کماکان الینحل باقیمانده است، انعکاس آن از طریق رسانھ ھای گروھی

بلکھ علت دیگری در ، نیست مشکلدر این سال ھا دیگر تنھا یک ، وسران حکومتعبورومرور اراکین 

آنچھ کھ در حین عبور و . است ن نظامیمسوولنارضایتی و حتی انزجارمردم نسبت بھ ، خشم، ایجاد فاصلھ

دشنام و دعای بد کسانی ، حتی پس از ختم نمایش جالل و شکوه افسانھ ی مقامات نثار آنان می شود

میسر آنان را تخلیھ  قدرمدارانبھ جز آه و نالھ چاره ی دیگری ندارند وحتی اگر ھنگام گذر است کھ 

گارادان یوباد یتیامن یروھایلھ نیا وسیشوند وزیر تایر ، بدون ھیچ ارزش و بھای ممکن است، نکنند

 .ھند جان بدمقامات 

 یلو، ر قاضی القضاتدرمملکتی کھ بھ ادعای رسانھ ھا ھر صبح دو ساعت بھ خاطر عبور و مرو

ب یک جینھ کھ دریکاب یوشرق یران غربیوزفرماندھان تفنگدارو، رھبران جھاد ومقاومت،  ارنوال

بادآورده وند زده  یھایدالرکھ ازبرکت چوک یگربستھ ھایب دیرا دارند ودرج یخارج یت کشورھایتابع

ائتالف  یفرماندھان وقطارقوای، غرب یندگان فوق العاده کشورھایران ونمایسفعبورومرور، اند

  . ل کرده اند یتبد یرا برمردم شھربھ جھنم دردناک یزندگ ن قوایا یوماشھ کش یوخودسر



  !دولت  رئیسجناب محترم 

د تا یا یبرابرنم یف وزبانیچ توصیجناب شما درھمتأسفانھ عبورومرور شخص ، بگذاربھ عرض برسانم

 یدیک صحنھ ازتراژید من بھ آن حدود کلمات وجمالت اشنا نباشم کھ یل گرددوشایتمث یشگاه عالیبھ پ

ن یباچنی ناخواستھ اسکندرمقدون یم خدایاگربگو. م یان نمایعبورومرورتان را درقالب کلمات وجمالت ب

... گاراردان یشارون بامحافظ وباد، ن وچنانیگن با ھمھ چنین دب ودوران وریتلربا ھمیشوکت وشان وھ

  .دیکنیباورنم، وکلھ بزنند یما برابر یجمھوردولت اسالم رئیساوانستند بینم

  ) چشم بددور(                                          

جانب  ذلت از عزت و: گفتیم، بسا موارد شبھ جناب محترم بود ب هللا کھ عملکردش درینج مرحوم داکتر

زه مکن کھ خدا داده گانرا خدا داده یداده گان ستخدا  با: ندیگویمردم ما م، ا بھ زبان سادهی و. خدا است

  . دیده ھستیرانھ و مردم ستمدیو کشور یبزرگ فش افتخار ن کش ویا واقعآ با یمقام عال. است

 شانزده قرن قبل در ک بھ پانزده وینزد یحت، افتد یکھ کاروان حامل مقام محترم بھ حرکت میزمان

 آنزمان کاروانھا کھ در یگذار شکر ن تفاوت ویبا ا. دیافت ینمحرکت  در ین کاروانیشم چنیرجاده ابریمس

 ین مودل زرھیاخر یدولت مارا موترھا رئیس اکنون از داد ویل میمرکب تشک و قاطر، اسب، را شتر

 با یکوپترھایوقتھا نام خدا ھل یبعض مختلف النوع و یزره پوشھا.  . . جاپان وی، جرمن، کایساخت آمر

بھ کمک  کشور د کھ مردم بھ لقمھ نان ویگویکھ م. ندینمایبدرقھ اسکورت م یرجخا و یلوتان داخلیپ

ل یوسا ط ویوساقرار گرفتن ده ھا عراده دارد؟؟؟  ازین - یدوباره آباد و یغرض بازساز یخارج

شما  یواقعا راننده ھا( یجت مانندحرکت  و با سرعت و جلوو  عقب در ییھوا و ینیزم یترانسپورت

 یتعال و یترق نھم ازیا و یارزش با چھ افتخار، داده اند ینیلوت زمیرا مردم لقب پ صاحب جمھور رئیس

  .) دینمایم ینده گینما کشور

 یجزوتامھا، سیپول - م درافغانستان یران ومال مارشال فھینژاد درا یموقع عبورومرورتان بھ گفتھ احمد

 یت ملیامن یفھ شناسیکارمندان وظی، مل یقطعات خاص اردوی، است جمھوریر یروسفرگاردیس

د یلجاجت نما یند واگرعابرکمینماین میروتوھیصدھا تحق، گفتھ )خس وخاشاک( ک موظف مردم رایوتراف

نان سرد ، وزندان یسالھا درکوتھ قلف... دشمن و، نیرون نموده وبھ نام خاھین دمارازروزگارش بیوموظف

 یشما کار. جان نگاه کردن فرض است : ندیگویم، است یھا کارخوب یلیده خیبھ عق .دھندیواب گرم م

 .صد مرحبا  ن ویافر. دیکنیم یخوب



  ام یبھ اجازه خ

  گذرد ین قافلھ عمر عجب میا

  ... گذردیکھ باطرب م یاب دمیدر

ونھا یلیم یباورھا ده ویبھ عق اما) ستیکمون، نان تانیبھ زبان ھمنش(، جھ گوارا! دولت رئیسمحترم 

اگر خفھ ام كنند سازش نخواھم  و( :گفتین میالت یکایآمر مبارز مرد بزرگ و، جھان سراسر انسان در
آری کسانی کھ ! سازش نکن ھرگز! دریاب مردم را: گفتیم یو )كنمیمصلحت نم یقربان مانم رایا كرد و

 یتفاوت باش یب نطوریا آری اگر. اما مرگ شان عین حیات و زندگی ست ،می میرند ،سازش نمی کنند

گلولھ . تو روح گلولھ ای! از گلولھ نترس.اما در چھره ات نشانی از مرگ نخواھد بود ،تو نیزمی میری
تو نمی دانی کھ تا چھ اندازه کمک ھایت  ،آه. ر خواھد شد یسخن خواھد گفت و از عمل تو ف تو از زبان

  .مردمی کھ تو را قربانی خواھند کرد.بھ مردم مفید است

دھھ با سھ ش ازیب یده اند وطیلم یبزرگ دولت ین اکنون درپستھایکھ ھم یمشھوران ودزدان یقاچاقچ

 ین دزدیثانھ بھ ایشرمانھ و خب یمھ کھ بیر احجار کریو سا یمتیق یقاچاق و فروش سنگھا، استخراج

 یھ ھا یچوروچپا ول سرما ، اسلحھ یانبارھا، معاد ن، قاچاق مواد مخد رو .دھندیزادامھ میش ھنوزنیخو

ش یخو، واختال س یزد د، تکا ن دھنده یت ھایقتل وجنای، رشوت ورشوت ستانی، وشخص یدولت

 یبا اندوه فراوان با گذ شت ھرروزوسعت ب، خورد یبھ چشم م یادیما نھ زیبھ پ...  یوقوم پرست یخور

 . رسوال برده اندیدا نموده وقانون ودولت را زیسابقھ پ

ش رفت کھ یپ ییتا جا، ش خطر طالبانیوافزا کشورد بحران دریاز تشد ین المللیھاى بینگرانکطرف یاز

جھ یشتھ در نت اه گذیاز احتمال بازگشت افغانستان بھ دوران س یز مقامھاى سازمان ملل حت ا یبرخ

. ندیگو یمر بحران عراق سخن ین کشور تحت تاثیبھ ا ین المللیب یش خشونت طالبان و کم توجھیافزا

تھاى مواد رئیسار ترویگر بھ کشور ناکام مبدل شود ودراختیبار دکشورن احتمال وجود دا رد کھ یاو

  .ردیمخدر قرار گ
ھ یھمسا مشکالت با، ریبخورونم یکاروزنده گفقدان ی، نا امن، فقر، زمیترور، مواد مخدری، فساد ادار

   .کنند یھم عمل م وستھ بھیک نظام پیر آن ھمچون یونظا ت جنگساالرانیحاکم، ھا

مردم  یساالری کھ بتواند بھ خواستھ ھا مردمبا اتکا بھ اصل  یک دولت مقتدر مرکزیجاد یدر ھر حال ا
ر آن ھر یدرغ. رود یبھ شمار م یو اقتصاد یبھبود اوضاع اجتماع یاسیتنھا راه س، پاسخ مثبت بدھد

ت چندانی نخواھد یرد موفقیتھ قرار گخیستم بھم آمین حلقھ بستھ ودرسیشخصی با تجربھ ای ھم اگر درا
ً  یتیس و ا فسران امنیلوپ، تى ھم ازاردویارى از فرمانداران محلى و والیدر کشوربس. داشت قبال



درتصرف قدرت  ٢٠٠١فرماندھان جناح ھاى مختلفى بوده اند كھ براى سرنگونى طالبان در اواخر سال 

 .نمودند تصرف کابل را  یوخالف توافق قبل یشد ستیپ

استفاده از سمت دولتى خود براى كشت خشخاش و قاچاق ، روھا مى توانند انجام بدھندین نیآن چھ كھ ا 

ن یتام. ار دارند و نفوذ گذشتھ خود را برمردم حفظ كرده اندیآنھا ھنوز اسلحھ در اخت. موا د مخد ر است

ھ ا ز زبان مسوولین سال ح یکی ا زھمان اصطالحات واسمای بی مسمایی است ک یت و جمع آوریامن
اما واقعیت ، دولتی وتریبیونھا وبلند گوھا دردا خل وخارج کشوربھ مود روز ومود سال بدل گردیده

، قتلھا، سرقت ھا، تعدد و تداوم اختطاف ھا. میشنویم واحساس میکنیم ، خالف آن است کھ می بینیم

، یده دم دولت موقت آغاز شدهانفجارا ت وانواع بی امنی ھا درکشور واقعیت تلخی است کھ ا زسپ
مردم این پرسش را مطرح میسازند . دردولت انتقالی تشدید و در دولت انتخابی بھ اوج آن رسیده است

کھ دولت ومسوولین امنیتی آن با اینھمھ تشکیالت وسیع وھزینھ ھای گزاف دربرابر اینھمھ بی امنی 

مسوولین ، چھ استداللی دارد، کرده ا ست وجنایت کھ طی چھارسال گذشتھ درتاریخ کشورریکارد قایم
دولت با ادعا ھای بلند باال و بھانھ ھای ناھمگون دربرابر افکار پرسشگر مردم وجھانیان چھ پاسخی 

 .دارند؟
تواند   ینم... یقانونمندو   قانون  چیھ، دوازكشور ما نابود نش یزیوقانون گر  ییاد گرایبن  كھ  یتا زمان

 یھ ھایام درنشر یقبل یاقتباس ازنوشتھ ھا. باشد  داشتھ  یو اقتصاد  یاسیس  اوضاعدر بھبود   اثر مثبت

  . یرون مرزیدرون وب
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