
 چگونه دولت سهامي ازوحدت ملي به وحشت ملي تبديل گرديد؟؟؟
 (استاد صباح)

 
 . کننده است وناامنی ها همچنان ادامه دارد اوضاع افغانستان با وجود گذشت سال ها وحضورنيروهای خارجی، نگران

قانون افغانستان وقوانين بين نيروهای بيگانه برای تامين منافع وامنيت خودهر اقدامی که بخواهند فراتر از وظايف ، 
 .دهند المللي انجام می

ازجانب ديگرفساد اداری بيداد ميکند، امنيت رو به وخامت می گرايد و دولت درراستای حل مشکالت کشورعاجر است و 
شيوع فساد اداری به شکل بی سابقه آن درادارات دولتی، بروزبد امنی ها وزمينه هی گسترش آن .برنامه عملی ندارد

وبحران وبد امنی عوامل فساد اداری وحرکت ُکند بازسازی ونوسازی ودليل غيرموثربودن مساعدتهای جامعه جهانی به 
کشورکه باعث بوجود آمدن روحيه مخالفت عليه نظام وسرانجام منتج به بروزمخالفتهای نظامی می گردد، دولت درزمينه 

ت که با گذشت زمان ساحه فعاليتهی تخريبی تروريستان درواليات رفع اين عوامل کوچکترين اقدام عملی انجام نداده اس
جنوب، جنوبغرب ، شرق وشمال کشورتوسعه يافته، زمينه ها وانگيزه  ی نارضيتی ومخالفت درساير واليات محسوس 

ام است، فساد اداری به اوجش رسيده، بازسازی ونوسازی بطورالزم آن با توجه به مبالغ هنگفت به مصرف رسيده انج
اينان همه زاده ائتالف هاي مصلحتي وزود گذراست که به اساس ضرورت ومنافع شخصي وگروپي انجلم . نيافته است

 . ميگيرد وهيچکدام نسبت به کشورومردم کشوردلسوزي وپابندي ندارند 

 دون خنزير

 
       را به زنجير فکندند دست وپايها

 ربودند نام نيکان را به تکبير
          گلدسته و ديربه پای منبر و 

 بت و بتخانه و پير حکايت از
        آيينها درآميخت دغل با صدق و

 مردمان کردند به تکفير ستم بر
          شکوه و اقتدار از دين جدا شد

 مسلمانان همه تهديد به شمشير
 گرفتند پيشه ی پالش وسازش 

 ساز، همه دم تير بجای ساخت و



          فروختندبه هم نامردمان آيين 
 به نام حفظ دين مردم به تسخير 

           ميبريدند ميرسيدند سر جا به هر
 نمودند بيشه مارا، بی شير

       عشوه فروختند آنها همه تشنه و
 همه بی جان ولی آنها همه سير

        چرا کشور اسير گرگی شرير؟
 !نمی دانم چرا مردم دم تير؟

      کجاست کاوه؟ آرش و کجا شد
 بگيرند انتقام از دون خنزير ؟؟؟

 ماسرزمين در

 
 به نظر می رسد که قلب شهرايستاده است و تنها صدای پای 

 .سربـازان است که درکوچه ها شنديده می شود
 اينک سر نيزه های قلم، از کاغذ ها بر خواسته و در برابر 

 .سينه استبداد نشانه رفته است
 به  پياميما هراسی نداريم، چرا که جنبش و خروش خلق با 

 .ياری يکديگر رسيده اند
 سالم مرا به آن مادرپيري که دراندوه فرزند شهيدش فرسوده گرديده برسانيد و 

 ( . ت-س-ا-ه-ا-ر-ر-د-ی-د-ا-ز-آ)  :بگوييد

 ع وغ به دوستم جنرال 

 
يت مور سياسي ، اداري و اقتصادي كشور را اداره كنيد و مسولاتقسيم وظائف ميكنيم ، شما در ( غ  –ع )  باشما

از هلمند تا ننگرهار ، كنر از فارياب تا   -ج – اطمينان ميدهم بياري خدا  . موضوعات نظامي را بگذاريد بدوش من
 .  قندوز ، بدخشان دامن طالب و بي امنيتي ره برمي چينم

 مالقات غني وجنرال دوستم 
مالقاتهاي معاون اول رياست جمهوری  ،جنبش تاامرثانی معاون اول رياست جمهوری معطل شد چهارمين کنگره حزب

 .محرمانه يي باغني ريس جمهور انجام داده است 

  توافق ارگ نشينان باجنبشهياهوي 



 
 . آورده استميان توافقات دو مادهُ آن معلم عطا و تعدادی از سران ديگر افغانستان را به لرزه در ازگفته مي شود 

 .ا.واگذار کردن واليت بلخ به حزب جنبش ملی ا ●
  .نفری تحت قيادت جنرال دوستم بيست هزارساختن گارد ● 

 ! توافقات کلی
 . وزارت دفاع ياداخله  ●
 . واليات شمال وشمال شرقینوامنيه  اننداناپست واليان همراه با قوم  ●
 . های درجه دوم سفارت خانهبيست سفارت خانه درجه يک وپنج   ●
 . دادن شش معينيت وزارت خانه ها●
 .صالحيت های زيادبه معاونيت اول رياست جمهوری  ●
 .نفراردوی خاص به فرماندهی جنرال دوستم بيست هزار يمنظور●
 . رتبه مارشالی به معاون اول ريس جمهور  ●

 . ميگردد تفويضرتبه مارشالی در چهارمين کنگره حزب جنبش به جنرال دوستم  گفته هاقرار
 . ارگ و شورای امنيت در دو جهت نشست های را انجام داد

 ...همه باهم
هموطنيم اما سالهاست که نتوانسته ايم برای هم  ...، پشتون، تاجيک ، هزاره ، ازبک يک ناسيوناليست باقی بمانيم همه

شده؛  استعمارو حربه ی دست ساز اين. شيم؛ گويی همه تبعيد شديم به زمين و زمانی که برای ما نيستتبعيض قائل نبا
سازيم؛ پس بمان ب نبايدمی خواهيم، امروزتاريخ فردا را اينگونه که را اينگونه خواسته والبد ما نيزتاريخ ما 

 …سازازبرادري وبرابري بتو تاريخ  برادرهموطنت رادرآغوش بگيروو

 مقصراست؟؟؟کي 

 
رياست عمومي امنيت ملی وظيفه ای جز استخبارات و کشف محل و اهداف تروريستان دارد؟ وزارت داخله وبخصوص آيا

که روزی دم از مقامات خودفروخته در درون حکومت و ستون پنجمی ها می گويد، بدون ارايه نام و اطالعات آنان، اگر 
 کزی برای مردم و نمايندگان مردم افشا نمی کند؟سندی دال بر چنين مقاماتی است چرا استان

اگرشخصی چون استانکزی، وزير داخله و دفاع با وجود امکانات حکومتی و کمک های هنگفت ناتوان از برقراری 
امنيت در افغانستان هستند بايد محاکمه و سلب صالحيت شوند و اشرف غنی که از ابتدای حکومت وحدت ملی بارها و 

  .بات و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی را داده است پاسخگوی مردم باشدبارها وعده ث
حمله کننده های انتحاری به سادگی توان فلج کردن حکومت در پايتخت را دارد و می توانند هر ساختمان و هر نهادی را 

 .امنيتی پرمحافظ ترين مکان هاستمراکز امنيتی ترين شهراين کشوروپارلمان ومورد حمله قرار دهند، در حالی که کابل 
و ذهن ها باری ديگر به سوی معامله ها و پشت پرده ها می رود، جايی که از درون هسته حکومت با جنايت کاران 

چنان اطالعتی رد و بدل می شود که بلندپايترين مقامات بی خبر تنها برای فرستادن پيام تسليت از خواب غلفت برمی 



بنيادين در تمامی سطوح امنيتی فرارسيده است و بايد سکوت مقامات شکسته و خاينين محاکمه زمان تغييرات  .خيزند
شوند و اگر باز هم قرار است به مانند گذشته حکومت همچنان ناکارامد و مقامات برقرار باشند، مردم بايد خود به فکر 

 .دفاع از جان و کشور باشند

 چرا هرروزقتل وجنايت؟؟؟

 
هر روز در افغانستان اتفاق می افتد در زير چتر حمايت حکومتی است که غنی و عبدهللا در راس آن خيانت های که 

هستند و در مقابل ديدگان استانکزی اتفاق می افتد که اگر مبرا از خيانت باشد متهم به چشم پوشی است و پارلمانی که 
 .اينبار به چشم ديد که معامله ها روزی به خون می رسند

انتحاری کنندگان می توانند ظرف چند ساعت در کشور خون به پا کنند و با افتخار از دستيابی به اهداف شان چگونه 
بگويند؟ افغانستان آيا با وجود وزارت دفاع و داخله، رياست امنيت ملی و شورای عالی امنيت، چنين عاجز از اطالعت 

گرفته تا حکومت که بگويند در مقابل به خاک و خون  استخباراتی و کشفی هستند؟ روز پاسخگويی است از پارلمان
کشيدن مردم به چه معامله های رسيدند، آنجا که وظيفه سنگين امنيت را در پستوی خانه هايشان پنهان می کنند و با 

 .پول های فساد، دست در دست دشمنان اين سرزمين جنگ می آفرينند

 چه اتفاق افتيد؟؟؟دريکروزروشن 

 
ها طی چند ساعت با سه انتحاری جان مردم و کارمندانی را گرفتند که نه مقامی بلندپايه در تصميمات تروريستان تن

 !به افغانستان آوردهحکومتی بودند و نه دشمن خارجی يورش 
 صبح يازدهزخمی در حمله انتحاری لشکرگاه مرکز هلمند ساعت دوکشته و هشت 

 بعدازظهر چهارزخمی در دو حمله انتحاری کابل ساعت هشتاد تانود کشته و سي تاچهل
 شب هفتزخمی در انفجار قندهار ساعت  پانزده تابيستکشته و هشت تاده 

مسووليت حمالت کابل و هلمند را برعهده گرفته اند و انفجار در قندهار را مربوط به اختالف های درون تروريستان 
ن می توانند ظرف چند ساعت در کشور خون به پا کنند و با افتخار از حال چگونه انتحاری کنندگا .حکومتی دانستند

دستيابی به اهداف شان بگويند؟ افغانستان آيا با وجود وزارت دفاع و داخله، رياست امنيت ملی و شورای عالی امنيت، 
 ...چنين عاجز از اطالعت استخباراتی و کشفی هستند؟

  گفته شد سخن ميليونها باشنده اين سرزمين

 
بشردوست خطاب به اعضای مجلس گفته است كه شما در پست رياست امنيت ملی به فردی رای داديد که او انجينر 

که او يک روز مرکز تعليمی را نديده و به گونه کامل ساختمان است نه يک نظامی کارکشته، به وزير داخله رای داديد 



پس انتظار ... که او در روز روشن و ايستاده خواب اش ميبردبيسواد است و نيز در وزارت دفاع به کسی رای داديد 
 شما از اين افراد چيست؟

 وطن درخون وغني درجنون
اين بار اول نيست که در سرک دارالمان انفجار رخ می دهد بلکه برای ! بی کفايتی مسوولين امنيتی تا کجا می تواند باشد

شونت عليه اعضای پارلمان کنند و آنها را از بين ببرند؟ در اين ميان آيا آنها می خواهند خ. دفعات ششم و هفتم می باشد
مسووالن امنيتی ما چه می کنند؟ پوليس و امنيت شهر کابل ده ها سال است که در اينجا و در اين بخش کار می کنند چرا 

که در جبهات جنگ به سختی و اينقدر بی کفايت هستند و چرا به دليل اين بی کفايتی تبديل نمی شوند؟  ما افرادی داريم 
در واليات گوناگون می جنگندو افراد بالياقت و شايسته ای هستند اما می گويند که سه سال شده روی خانه و خانواده 
خود را نديده اند در حاليکه اين بچه ها و افراد واسطه دار بی کفايت در کابل و در امنيت کار می کنند در حاليکه هيچ 

 .رند و امنيت يک شهر را نمی توانند تامين کنندصالحيتی هم ندا

 اي ارگ نشينان شما
 دلی رامسوزان که ز هردل به خدا راهی ست
 . هر که را هيچ به  کف نيست به دل آهی ست

 
ميليون دالری از برکت فساد  در حاليکه عده کثيری از مردم روز به روز فقير تر و گرسنه تر ميشوند، اما کاخ های

شايد بهترين نمونه يی اين رسوايی ها، شيرپور، . ميکنند اداری، در کابل و شهرهای ديگر کشور سربلندگسترده 
شهرکهای مختلف در شهر کابل، اعمار بلند منزل ها و چپاولگری های سياف در کابل و قصرها و ساخت و سازهای عطا 

بازسازی کشور با پرداخت هزينه های . فساد ميباشدنمادی از چپاول کمکهای جهانی و  محمد نور در بلخ بوده است که
با حلقات مافيای در بخش اقتصادی گذاشته شد، در حاليکه اين  سنگين به عهده چند شرکت بزرگ خارجی در تبانی

ميليارد دالر برای  شايد ده ها. های هزينه ميشد که اقتصاد کشور را بر سر پای ايستاده ميکرد سرمايه ها بايد در بخش
زمينه سازی برای حرکت بسوی بهبود معيشت  وفايی اقتصاد متاثر از جنگ، کافی نباشد، اما بدون هيچ شکی برایشگ

ده سال شانسی از همکاری جامعه جهانی به هر دليلی که باشد، . مردم ميتوانست بسيار مفيد و سرنوشت ساز باشد
سالها پيش  ، آنان مسوول همه يی شرايط اند که در اينمقصر کسانی اند که در اين مدت بر اريکه قدرت تکيه زده بودند

 .آمده است

 وتپش قلب داري؟؟؟صدای وجدان ! غني

 
 دانشمندی عقيده دارد، طعم عزت را تنها زمانی خواهی يافت که ديگر به تملق نيازی نداری، 

 . افته ایزمانی که تنها به يک مبدأ اميدوار شدی و به يک مبدأ نيازمند شدی، تمام قدرت را ي
نيرومند ترين . و وقتی که نتوانست بيابد تضعيف می شود. متملق کسی است که نمی تواند قدرت درونی خويش را بيابد

 . انسان کسی است که اميدش را از دست ندهد
 . تنها کسی اميدش را از دست می دهد که درون خويش را کشف نکرده باشد



 . تنها نوری که می تواند انسان را در ظلمات راه ببرد، دل پاک است
 . اگر انسان گناه را بشناسد، می تواند ازآن رهايی بيابد

 . ولی زمانی که گناه را نمی شناسد کی می تواند از آن رهايی يابد
 . خلوص، دل انسان را به بزرگی آسمان کرده و تبديل به خروش اقيانوس می کند

 . دل، اگر بداند که چرا می تپد، تبديل به يک شمع می شود در تمام ظلمت تاريخ يک تپش
 . «آن کس که به فرياد دلش بيدار نشود، به فرياد ديگران نيز بيدار نخواهد شد»: يک تحفه کوچک

بيدار نميشود او  و آنکس که با ندای وجدان. تمام پيامبران تنها، با تپش قلبت صدا می زنند تا به فرياد دلت بيدار شوی
 . اگر يک تپش دل بيدار باشد، انسان را از فرش تا عرش می رساند. مرده است

 . ذلت از آنجا می آيد که انسان فرياد و دعوت دل خويش را نمی شنود
 . آنکه به پاداش خدا حرکت می کند عزيز است، و آنکه به پاداش ديگران حرکت می کند ذليل است

 نشينان ميگويدانديشمندي به ارگ 

 
 : روی طنز و طعنه به حاکمان ستمگر ميگويدانديشمندی از

هميشه در پی سود خويش باشيد، جز خويشتن هيچ كس را محترم نشماريد، بدی كنيد اما چنان وانمود نماييد كه نيكی 
می كنيد، حريص باشيد و هرچند می توانيد تصاحب كنيد، خشن و درنده خوی باشيد، بقول و وعدۀ خود عمل نكنيد، چون 

به زور و حيله توسل جوی و نه مهربانی و همه مساعی خود  فرصت بدست آوردی ديگران را بفريب، در رفتار با مردم
برای فرمانروا داشتن صفات خوب چندان مهم نيست مهم اين است كه فن تظاهر به داشتن اين . را بر جنگ استوار ساز
دروغ گفتن، عهد شكنی، خيانت، دورويی، سوء . وی به شهرت، قدرت و عظمت دست يابد. صفات خوب را بلد باشد

 . اده از مذهب، استفاده از زور و هر ابزار ديگری را برای خود مجاز می شمارداستف

 توصيه دانشمند
ای از مردم در دنيا با دروغ و رذالت، خالف و خيانت به تجمالتی   مراقب باشيد امروز عده: دانشمندی توصيه مينمايد

ان که آنها تقاص پولهايی را که از راههای خالف اند و تو در مقايسه با آنان هيچ چيز نداری، اينرا يقين بد  رسيده
مهم اين نيست که در نظر ديگران  .خودت را با آنها مقايسه نکنيد. اند هم در اين دنيا و هم در آخرت خواهند داد درآورده 

 .ثروتمند جلوه کنی مهم اين است که در درگاه حق جايگاه خوبی داشته باشی پس در هيچ شرايطی شرفت را نفروش

 وکيالن پارلمان چه مي کنند؟؟؟

 



زمانيکه وکال باموترهای آخرين مودل بطرف محل وظيفه شان رهسپاراست آياروزی شده که به اطراف واکناف خويش 
کوته سنگی، چوک ده بوری، پل سرخ وسوخته، کارته سه وچهار، دهمرنگ، باغ وحش، چهلستون، دارلمان که : چون

شی، پل محمود خان، چمن،  جاده ميوند، کوچه های خرابات، بارانه وسنگ تراس آنا ن است،  محل وظيفه مقد
نظر بياندازند وبه اين فکرکنند که عاملين اينهمه ويرانی وبربادی رامورد سرزنش  … ششدرک، مکروريانها

 . ونه اينکه عاملين اين جنايت نابخشدنی رامعاف سازند. وبازخواست قراربدهند ؟
ارگرسنه وبيکاردرچهارراهی ها وچوک ها منتظريک ساعت کاری که ازمزدآن بتوانند اطفالش را ويا اينکه هزاران هز

يتم، زنان بيوه، خانواده های بی سرپرست وبازماندگان شهدا که دست  درروزبرای يکبارغذا بدهد ويا هزاران هزاراطفال
ی که ازطلوع تاغروب آفتاب به حقوق ماهانه سی به گدايی واقدام به تن فروشی مينمايند، ويا کارمندان پائين رتبه دولت

ده  تا چهل دالرفاميلش را سرپرستی مينمايد ويا دست فروشان که درزيرآفتاب سوزان وسردی زمستان بخاطرپنج يا
افغانی فريادی ببريد وبخريد را سرميدهند به چشم ميبينند وبه گوش ميشنوند که فيصله های به نفع اين ستم ديده گان 

 .يردصورت گ

 فطرت بيدرد ملت ووکيالن 
، مال يونس قانونيکه بخاطردارد که رسول سياف، سيد منصورنادری، محمد اکبری، قوماندان حضرت علی، سالم راکتی، 

، قوماندان عبدالروف ابراهيمي ريس پارلمان فضل کريم ايماق، قوماندان احمد خان، اسحق گيالني ، تاج محمد مجاهد، 
ازتريبون پارلمان، روزی . . . عارف نورزی، اسحق رهگذر آزادی، امير اللى، عبدالقيوم كرزى، محمد(سياه )علم 

 ؟؟؟ . بخاطردرد ومصيبت بی پايان ملت دهن بازکرده باشند وحرفی رابه زبان آورده باشند
دها دهان مردم را ببندند ؟ هرخانه ويرانه ی، می تواند با اين شگرآيا اينان  .اينست خانه ملت و نماينده گان ملت

. . هرفرزند يتيمی که پدرش به دست نوکران بيگانه ودالرپرست به قتل رسيده است، هربيوه زنی، هردست وپابريده ای و
حتی اگرما کورباشيم ونبينيم ويا . پرچم های برافراشته ای هستند که ظلم وجنايت مجاهد نمايان رافرياد می زنند. 

 .باشيم ونشويمکر
 
 
 
 


