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 ۳3/۳۰/۰۳1۲ آرین سهیل

 را فریاد کنم ؛من درد کهن و مشترکم

اما هیچ درمان و رهگشای هنوز  ،دهآری هم میهنم این درد کهن اما تازه فریاد من و تو را به الیتناهی و جهانیان رسانی

د و به امید سپیده دم صلح پایدار اینک هنوز ادامه دارنه و کاشانۀ ما نزده و نخواهد زد. سیه روزی ما سری به خا

کوت اختیار ی زمان به پیش نمیرود خسته شده و سیگو گذاشتیم. ه دهه تلخی های گوناگون را پشت سربیشتر از س

رفته ایم.  م به پیش چند قدم به عقببجای یک قد این ما افغانها هستیم که در امور زندگانی تاما اینطور نیس ؛کرده

خویش حکایتی از تلخی ها و هر یک دلیل و  هر یک به نوبۀ ز بدون شنونده شده!روزگار ما چون روزگار قصه پردا

که گوش های همه آنرا شنیده اند  یک بخش گستردۀ دالیل ما .رای تلخی های گذشته و کنونی دارندبرهان متفاوت ب

 میدانیم: تلخی های روزگار را ناشی از نکات زیرو بدون اندک توجه با بسیار راحتی  آراسته با نکات زیر اند

 است. . . . واللۀ برادر این همه از دست پاکستان، ایران، روس، امریکا و -1
 همه از دست انگلیس است. -۰
 رشار مایۀ همه تلخی ها شده.دن ساموقعیت جغرافیای و مع -3
 

بدون تردید که دست اندازی بیگانگان نقش بسزای در امور کشور ما داشته و دارد. موقعیت جغرافیای و معادن سرشار 

اما نقش ارزنده در آفریدن بسیاری از تلخی ها در همه ادوار به دوش خود ما بوده،  هم تلخی ها را کند یا تند ساخته.

 سطور زیر چشمی به ارمغان آوردگان خویش می اندازیم. حال به طور فشرده در هست و خواهد بود.

، کشتار شوروی را در افغانستان فراه خوانده و با یاری آنها از هیچ نوع ستم، خیانت، وحشت ،فرزندان کمونست افغان

فراموش نا شدنی را  دسته جمعی و وطنفروشی در مقابل هم میهنان خود دریغ ننموده و بجای خدمت به مردم جفای

 .دانجام دادن

بت و حمایت مح ،و به فرزندان مجاهد افغان کردهمردم از رفتار غیر انسانی فرزندان کمونست افغان به ستوه آمده ر

مجاهدین هم به نوبۀ خویش پاسخ آن همه محبت و  را محکم بستند. و کمر مجاهدینکرده  خود را ایثار شان جانبۀ همه

. مجاهدین از جهاد ددادن نگی، وطنفروشی و خاکدان ساختن کشورکشتار، وحشت، چور، خانه ج حمایت را با ستم،

م سؤ استفاده کرده کرسی پرست شده و هنوز هم مشتاق زور و زر و در پناه کذب و ریا با سر نوشت مردم پاک مرد

 سر گرم بازی اند.

غیر انسانی مجاهدین نیز به ستوه آمده رو به فرزندان به همین ترتیب مردم سخت داغدیده و سر کوفتۀ افغان از رفتار 

ختن آوی و به دارروز بدتری را به اوج رسانیده  طالب خود کرده و گمان روز بهتری کردند. طالبان هم به نوبۀ خویش

ده دادن برای القاع ، فرهنگ ستیزی بی مانند، عقب گرای ناب، بستن مراکز آموزشی، پناهگاهانسان، کست و تلویزیون

را بی شرمانه  بت بامیان و حتی بریدن تاک های انگور و تروریزم، فرو ریختن میراث فرهنگی افغانستان و جهان

با خشونت و وحشت تمام  پیشه گرفتند. کوتاه اینکه افغانستان و افغانها را آشنا با دوره بد تر از دوره حجر ساختند.

اه، سر بریدن معلم، طبیب، انجنیر، بزرگ قوم، به آتش کشیدن مراکز انتحار، انفجار، کشتن مردم بیگن هنوز هم طالبان

با  زش و دها نیازمندی را پیشه دارند. در بیشتر مناطق کشور که مردم بی بهره از کسب آمو . . . آموزشی و صحی و

 اهمیت زندگی اند، همان مناطق نفوس ددمنشان طالب است.
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موکراسی خویش بستند که همۀ ما گواه اش از سال یبه فرزندان حکومت د سر انجام مردم افغانستان همه امید خود را

موکراسی هم مردم را گروگان گرفته و سؤ استفاده از ناخن افگار مردم را یمیالدی بدین سو هستیم. حکومت د ۰۳۳1

 .موکراسی از چند سال بدین سو سر خط رسانه های جهان شدهیرشوه و فساد حکومت دکامیابی می پندارد. 

بخش دیگری از فرزندان ما همچو پیشینیان خود هر روز حلقۀ درب این و آن سناتور یا سیاستمدار بیگانه را کوبیده در 

سدد از بین بردن و جانشین شدن حکومت کنونی هستند. فراموش نباید کرد که ما با کوبیدن حلقۀ درب سناتوران و 

کرده و بار دیگر فرصت دست درازی را برای بیگانگان سهل ان اشتباه کشنده را تکرار سیاسیون بیگانه باز هم

ریخته، وزارتخانه ها را منحل ساخته ومت داکتر نجیب اللۀ را فرتمام پایه های حکو خیانت ملی کرده روزی  میسازیم.

در حالیکه آن همه سرمایه شخصی نجیب اللۀ نه بلکه سرمایۀ مردم  دو همه دار و ندار کشور را به بهای اندک فروختن

و وارد نیز با سهل انگاری همچو دیروز از پایه فرو نریزیم بلکه انتقاد افغانستان بود. حکومت کنونی یا بعدی را 

انستان امروز چیزی بنام حکومت و  چهار چوکات در افغ ت و اصالح را پیشه گیریم.درست کرده، روند عدم خشون

آن عده کسانیکه هنوز  .دنکه در سدد از بین بردن آن باشد راه فرزندان خاین کشور را دنبال میک ایجاد شده و هر کسی

هم از زورگوی، کشتار، رشوه، فساد، سر بریدن، هر نوع عقب گرای، انفجار و انتحار دفاع میکنند متوجه باشند که 

 ن خاین و ددمنش خود نام نویس کند.مردم حق دارد شما را نیز در فهرست فرزندا

خود چه در درون هنوز هم چشم امید به فرزندان راستین  ،مردم بسا ستمدیده و نا امید از دست فرزندان ظالم خویش

رگونه بیماری چه در بیرون کشور که دست شان با خون و خیانت آلوده نبوده، میهن دوست، راستکار و دور از ه

 اما با کیفیت یک حلقۀ کوچک تهداب بوده، دارند. به امید آنروزی که این فرزندان  . . .قومی، زبانی، سمتی و 

زهر پاشی کرده  بنا بر دالیلی حلقات نو جوانه زده راهمفکران را گذاشته و مانع دست آنعده کسانی گردند که بارها 

حلقه، خشم کرده و ریشه های حلقه  آمده و با کسب نکردن ریاست خط انتهایدر این میان هستند کسانی که تا  اند.

 انه زده را با بیرحمی تمام بریده و مردم را گمراه میکنند.نوجو

 نتیجه گیری:

. همین فرزندان با یاری موکراسی همه فرزندان افغانستان بوده و هستندیاز روی کار آمدن کمونست ها تا حکومت د 

با  الی مردم کرده و میکنند.  خوانندۀخود هر گونه ستم را با  ویاران شوروی، عرب، القاعده، پاکستانی، ایرانی و نات

  ش در ذهنت خطور کرده باشد که چرا نقش بارز بیگانگان را در مورد افغانستان خیره کرده ام.سهوش شاید این پر

وزی ها را ناشی من همه سیه ر  ؟از بیگانه چه طور گالیه کرد وقتی خود در برابر خود این قدر ظالم و جفا کار باشیم

ویران، به بیراهه از رفتار فرزندان خود ما میدانم. این ما بوده و هستیم که با گرفتن پول و متاع از بیگانگان کشور را 

فرط شقاوت و نادانی هیچ دلیل پسندیدۀ  خیانت، جز غدر، و تیغ پر زهر بر حلق هم میهن خود فرو برده ایم. کشانده

 ریم.دیگری بر این کارکردها ندا

 هم میهنانم:خواهش بی پایانم از

گنج بسا پر بها و کلید همه دشواری های افغانستان در دست خود ما است. ما نخست از همه بپذیریم که بزرگترین جفا  

 شخصهر یک نخست  را خود در حق میهن کرده ایم و هنوز هم دچار بیماری های که خود نا آگاه از آنیم، هستیم.

، گرای ، عقبگرای ، قومگرای ، زبانگرای خته و از بیماری های گوناگون روانی همچو سمترا دگرگون سا خود

، کینه توزی و عقده گشای، خود بینی و خود کامگی، اندیشی، انجماد فکری، تهی مایگی جعهنژاد و مذهب گرای، فا

 دیکترین اطرافیان خود آغاز کنیم.دگرگونی و مبارزه را از خانواده و نز خود را رهانیده و بعد  . . . فضل فروشی و

در حالیکه شماری چشم گیری هم میهنان ما هنوز مورد پذیرش خانواده های خود قرار نگرفته اند چه طور میتوان 

خست خود را مثبت دگرگون ساخت بعد همسر، خانواده، مهاتما گاندی بزرگ نجامعه یا کشور را آبادان ساخت. 
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د خود ساخت که در این راستا دست آورد های شایان و آینده سازی برای کشور خود را راهی رون اطرافیان و جامعه

ما را همواره باور بر این است که خدمت به میهن را میتوان از کرسی ریاست، وزارت یا مقام بلندتری آغاز  داشت.

و نیانداختن کثافت روی اما مهم دیگر همچ ،کرد در حالیکه میهن دوستی را میتوان از سخن خوب و دها موارد کوچک

جاده آغاز کرد تا کابل و دیگر گوشه و کنار دیار مان کثیف نباشد. بزرگترین و بهترین خدمت برای وطن بعد از 

 . دگرگونی مثبت خویش پرورش و هدیه دادن یک فرزند راستکار، دور از بیماری های روانی قومی، زبانی، دینی و

اگر ما خود را راهی راه راست کردیم توانای  خواهد بود. و وحدت ملی افع ملیتحصیل یافته و باور مند به من  .

ای هم میهن عزیز بیا که نکتۀ پایان بر شکستن همه بن بست ها و سخن زدن حسابی با جهانیان را نیز خواهیم داشت. 

رو فرزندان خاین میهن نشده و و دیگر من و تو که دست ما با خون آلوده نیست مدافع و دنباله  این همه تلخی ها گذاشته

 نبریم و رفته رفته سنگی بر روی زمین باشیم تا میخی در هوا. آباد میهن را بار دیگر به چهار راهی ناکجا

   به امید فردای خوب افغانستان 

 پایان
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