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 آزمود؟سرمۀ آزموده شده را بايدآيا هر

  
  افغان،جناب محترم آقای محمد نسيم اسير، شاعر توانا و وطن پرست 

 
شايد شما ازين حقيقت واقف نباشيد آه اين جانب درگوشۀ ديگری از دنيای مهاجرت، يكی ازعالقمندان قريحۀ برازندۀ 
شعری شما بوده واز خواندن اشعار دلپذير ومعانی بلند آن، علی الخصوص ازآن اآثريت ابياتی آه درعشق وطن و بيان 

دهه هاست آه قلم واالی شما بدون هيچ شبهه ای آنچه در سرزمين جنگ . دمحالت زارمرد م آن سروده ائيد، مستفيد ميگر
 .زدۀ ويران، برملت مظلوم افغان گذشته است، با درد صادقانه افشا مينمايد

باری بعد از تقديم احترامات وعرض معذرت ازينكه نظر وعقيدۀ اين اينجانب هم گرچه دربسی از موارد ما نند شما، 
اهی اين پورتال فرموده ائيد، سرمۀ آزموده برنيازموده را جانبداری مينمايد آه گفته اند تجربه چنانچه دربخش نظرخو

دريای علم است، اما در مواردی، منجمله بر سرقدرت آمدن آقای آرزی با ادارۀ ناآام خود وی و با سوابق سيا ه و رول 
 در همين هشت سال اخير همچنان،  سرمه  و چه١٩٩۶ـ١٩٩٢فعال معاونين وی چه درجريان جنگ های خانمان سوز 

ای خواهد بود آه نه تنها چشم اميد ملت ناتوان را آور خواهد نمود بلكه اندك اميدواری ايرا آه هنوز هم برای بقاء، صلح 
  .و باز سازی در تاريك خانۀ آرزو ها دارند به فنا خواهد آشيد

 
ز سه دهه بربادی بنيادی ميباشد، شكی نيست، ولی آنچه راآه ادارۀ درينكه افغانستان يك مملكت جنگزدۀ ويران با بيشتر ا

بی آفايت درين بيشترازهشت سال با فقط يك زعامت، با مليارد ها دالر آمك برای صلح و بازسازی با سرازير شدن صد 
د و آار را نتوانسته برای ملت نهايت فقيرحد اقل معيشت، امنيت و منبع عاي» !«ها نوع موسسات خرد و بزرگ آمكی

سر براه بسازد،  فقط ميتوان در ادارۀ ضعيف ، حمايه و تقرر جنگ ساالران و قدرت مندان، اين سرمه های آزموده شدۀ 
ملت سوز، منظوری معاشات و مستمری های هنگفت وبيموجب به امرای تنظيمی، اغماض فساد بی لجام اداری و  تقويه 

 محيل وغدار افغانستان آه تجزيۀ اين خاك مقدس هدف اصلی آنها را تشكيل و پشتيبانی گروه های وابسته به همسايگان
  !ميدهد،  جستجو نمود

افغانستان درمجموع و زنان افغان بصورت خاص، ازتائيد وتوشيح قوانين منافی نصوص قانون  ملتبرای صدماتيكه 
مضا نموده است، به تشويق و آارسازی  آنرا ا١٩۴٨اساسی افغانستان و ضداعالميۀ ارزشمندحقوق بشرآه افغانستان در 

های اآثريت پارلمان نشينان بی احساس توسط رئيس دولت افغانستان متحمل گرديده اند، هيچ حدود و ثغوری را نميتوان 
دو نمونۀ بارز آن توشيح قانون عفو جنايتكاران جنگی و توشيح غير عادالنۀ قانون احوال شخصی اهل تشيع . تعين نمود
 .شما برمحتويات هردو با درايت آامل واقف ميباشيدميباشد آه 

باور بفرمائيد آه اگر بازهم اين سرمه های آزموده شدۀ ملت تبا ه، بر مقدرات اين مملكت حاآم گردند، ديگر اميدی برای  
  !فردای سرزمين جنگ زدۀ ويرانی بنام افغانستان و مردم بی دفاع آن نبايد داشت

 
 هزار مظلوم بی دفاع آابل آه خدای نكرده بگذريم،  مشت نمونۀ خروار، درين هشت ۶۵ر محترم آقای اسير، از آشتا

سال ادارۀ بی لجام، چه سرمايه های ملی و دارايی های عامه ازمليون ها هكتار زمين تامعادن دولتی و فابريكه های 
ان اعاشۀ خود و فاميل خويش را متعلق به دولت با فريب آاری های بی سابقه، ملكيت شخصی آنانی گشت آه زمانی تو

چه جنايت آارانی بر حريم  زنان، اطفال و جوانان با عفت ما تجاوز نمودند آه اعمال شان هيچ پيگيری . به مشكل داشتند
 .راپورهای فجيع و غمنا ك تجاوز و شکنجۀ دخترکان خردسال سمت شمال را شنيده باشيد! و مجازاتی در قبال نداشت

در مناطق پشتون .....تان اشغالی تصاميم اصلی و مهم توسط قوای اشغالگر و مراآز آنان نازل ميگردددرينكه د رافغانس
وبدون اجازۀ دولت افغانستان و آگاهی آن، به حجم پايگاه عسكری ....نشين بم و آتش بی امان بر قريه جات فرو ميريزد

ميم برای رفاء جامعه، بازخواست جنايتكاران و امريكا و محبس مخوف آن در بگرام افزوده ميگردد، ولی صد ها تص
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مجرمين، تنظيم مليون های سرازير گشته به منظور صلح و بازسازی، به نام بودجۀ ساالنۀ وزارت خانه ها، تقرر 
اشخاص الئق و شريف در پست های حساس خارج و داخل افغانستان، اعمار فابريكه و بند های آب آه بتواند آارگر 

نمايد و صد ها مثال ديگر درزمينه موجود است آه تصميمات و اجراات آقای آرزی و تيم آاری نامبرده افغان را جذب 
  .ضرورت داشته است» جدًا« را آامًال درين هشت سال

 در مورد مبارزه با آشت مواد مخدره، معتادساختن جوانان به سويۀ جهانی و صد ها هزار درخود افغانستان و ازدياد 
مگر شما درين . کنار، شما خود لطفی نموده ، تاملی درعمق معضله و اغما ض اوليای امور بنمائيدساالنۀ کشت کو

  انيد؟برا از سرچشمه گل آلود نميدزمينه آ
 

 نفر به سويه های گوناگون ازداآتر حقوق و علوم سياسی تا سواد صنف متخل، اجازۀ آانديد شدن را در ۴۴باری درينكه 
از عقب مانده ترين تا . وری افغانستان بخود قائل گرديده اند، بايد به حال خود ها زار بگرييمانتخابات رياست جمه

پيشرفته ترين ممالك جهان، تعداد محدود آانديد ها را باسوابق جرمی و جنائی، معيار شائستگی، ميزان تحصيل، تجربۀ 
دمت گزاری در يك مملكت الزم ميباشد، ازجانب آاری وغيره ارزش هايی آه برای رسيدن به بلند ترين رتبۀ اداری و خ

ولی همانطور آه ميبينيم درجۀ تحصيل و سوابق جرمی و جنايی بعضی از . منابع قانونی و حكومتی قبًال تعين ميگردد
آانديد ها و معاونين آنان، چهار چوب و ته بنای اصل جريان بی لجام انتخابات رياست جمهوری افغانستان را تشكيل 

 .ميدهد
به استثنای آنعده ايكه . آانديد های رياست جمهوری افغانستان با سويه های افراطی پا پيش گذاشته اند» وافر« تعداد 

اخوانی ـ «برای آسب قدرت به نمايندگی ازيك حزب سياسی مانند عبداهللا عبداهللا آه به نمايندگی ازجبهۀ نام نهاد ملی ای 
آانديد شده اند و يا افرادی مانند اشرف غنی يا بشر » حزب پرچم« خائنين و حبيب منگل برای بقای موقف » آمونيست

دوست آه لياقت چنان آرسی ای را در خود ها سراغ دارند، بقيه همه با اعتقاد بر ناآامی و عدم لياقت، صرف برای 
 آه اين سياهی لشكر بزودی مشاهده خواهيم نمود. مفادشخصی ای موعود، به چنين اقدام مسخره ای مبادرت ورزيده اند

به نفع آرزی يا شخص ديگری منصرف گشته و آانديد شدن شان صرف برای آدام آرسی و قدرت احتمالی صورت 
   !گرفته است

اين جانب به پشتيبانی از نظرجناب شما درعدم تجربه و آمبود سويۀ تحصيلی تعدادی از آانديد هاآه در تلوزيون آريانای 
طور مثال يكی از !!  با چشم سر مشاهده نمودم متاثر گرديده و بخود گفتم آه ايوای وطن وایافغانستان مناظرۀ برخی را

ميباشد و قسمتی ازعمرعزيز را به امور تجارت سپری نموده است، وعدۀ » صفر« آنان آه ميگفت آه تجربۀ آاری وی
امـور » همه«  فسخ نموده وديگری ميگفت آه قانون اساسی را! رااز دل وجان به ملت رنجور ميداد» ؟!«خدمت 

 قرن قبل در اجتماع سرزمين ١۴آه درحدود » ص« مملكـــت را به اساس ادارۀ عصر و زمان حــضــرت محمد 
تامين مينمايد وآن » !«ديگری با شرائط اجتماعی اعراب مری االجرا بوده است تنظيم مينمايد و صلح و امنيت را آامًال 

. ادعای فيدرالی شدن مملكت ازهم پاشيدۀ ويران را داشت» بيژن؟« ام بوده و به اسميکی آه گويا از گروپ لطيف پدر
ايشان مانند خود آقای لطيف پدرام در تالش تجزيۀ سرزمين آبائی ما و شمافعاليت داشته و ايرانی گری از سراپای وی 

 .بدًا بدرد ملت افغانستان نميخورندراستی آه  اينان واقعا آه سرمه های نيازموده ای هستند آه هرگز و ا! مشهود بود
ولی آيا واقعا با سوابق جنائی، وابستگی مفرط به همسايه ها و طرزالعمل های موجودۀ معاونين آيندۀ آقای آرزی اعم 
ازفهيم وخليلی و ادارۀ بيكفايت خود وی درمدت هشت سال، با عدم اجرای وظائفی آه برای رفاء و بهبودی مملكت به 

ت، شما وی را برهمه آانديد ها برای يك افغانستان سر بلند با اميد ارمغان صلح و بازسازی  ترجيح عهده داشته اس
ميدهيد؟ البته ما و شما به حيث انسان های آزاد با قضاوت شخصی و طرز فكر مستقل حق اينرا داريم آه رای خويش را 

از ما و شما مهاجرين افغان سلب نموده است، به » عمدًا« آه همان اداره و آمسيون وابسته و غير مستقل انتخابات 
  .هرآانديدی خواسته باشيم بدهيم

 
گرچه همه ميدانيم آه رئيس جمهور آيندۀ افغانستان راقصر سفيد اياالت متحدۀ امريكا بر ملت افغان نصب مينمايد، ولی 

ت را از بسی نقاط نظر اقتصادی و بازهم هستند آانديد هايی هم آه برعكس اآثريت، پالن آاری و آجندای ادارۀ مملك
اجتماعی و سياسی تا حدودی ارائه نموده اند، اينكه توانايی عملی آنها، شرائط اشغال ونبود امنيت، نابسامانی های 

اما چيزی آه واضح . اجتماعی و سياسی تا آدام حد در پيشبرد آن پالن ها، موثر ميباشد، آينده آنرا روشن خواهد نمود
ع تاريخ، يك رئيس دولت با معاونين خود سويۀ علمی و حد اقل آگاهی دراصالح جامعۀ مريض، علی است درين مقط

الخصوص با نداشتن سوابق جنائی و يا همكاری با گروپ های شناخته شده ائيكه ملت ازآنان منزجر و بيزار است، بهتر 
 و بربادی يك ملت شريف را در بيشتر از ازان سرمه های آزموده  شده هستند آه موجوديت و سابقه داری شان مصائب

 .سه دهه، يقينًا ببار آورده است
در خاتمه اميدوارم نظر وعقيدۀ بنده را صرف بر مبنای اعتقاد و ايمان من به آزادی های فكر و بيان دانسته و هميشه در 

از ميرمن پروين اعتصامی اينهم  قسمتی از پارچه شعری . پناه ايزد يكتاه از سالمت جسم و روح برخوردار باشيد
 ادارۀ واقعًا آه با نارسايی .شاعرۀ ملی گرای ايران آه هميشه ما را بيا د حال زار فعلی ای ملت بينوای افغان می اندازد
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 دارايی های عايد ملی و بی آفايتی های دولت، فقر، مرض، گرسنگی، نبود کار، چور و چپاول عادالنۀ، تقسيم غيرامور
 .بيداد ميكند و افراط و تفريط اجتماعی در افغانستان عامه

  
  اشك يتيم

 
 ما را به رخت و چوب شبانی فريفته است           اين گرگ سالــــهاست آه با گله آشناست
 آن پارساآـــــه ده خرد و ملك، رهزن است          آن پادشا ه آه مال رعيت خورد، گداست


