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 2۲1۰۱11۱۰۲          احمدفرهاد مجیدی
 

 اید؟ گریسته کشور این کودکان برای شما آیا
 

 !سالم جمهور رئیس آقای
 

 به ام نامه آخرین این هم شاید و نویسم می شما برای بار نخستین برای را نامه این
 شما. بود نخواهید کشور جمهور رئیس شما دیگر 1۰۳۰ سال از پس چون باشد شما

 کشوری لحاظ هر از که داشتید حاکمیت کشوری بر سال سیزده به نزدیک
 دست از را خود امکانات  ٔهمه تقریبا مادی صورت به که کشوری. بود شده ویران
 داری زمام شما. بودند دیده آسیب شدت به آن مردم نیز روانی نظر از و بود داده

 سوخت خانمانسوز، های جنگ در دهه سه به نزدیک که گرفتید عهده به را کشوری
 کار کشوری چنین مدیریت و داری زمام شک بدون. بود خود بربادی شاهد و

 های بدبینی و کور های تعصب گرفتار هنوز که کشوری. باشد تواند نمی  ای ساده
 قربانی آن از دردآوری گونه به زبانی و قومی های عصبیت دریغ با هنوز که کشوری. هاست آن از برخاسته

 شما. اید نبوده نیز میدان این ناکام ولی نبودید موفق کامال گویمب اگر و گرفتید عهده به را سنگینی بار شما. گیرد می
 که فضایی. کنید ایجاد را ای تازه فضای و بردارید کشور این دوش از را مصایب از بسیاری بار توانستید حداقل
 از قانونی های راه از را خود برحق مطالبات و کنند حس برابر و مساوی همشهریان عنوان به را خود مردم
 این برای. بسازید پارچه  یک و واحد کشوری دوباره پارچه پارچه افغانستان از که توانستید شما. بخواهند داران زمام

 بد، داری حکومت اداری، فساد. داشتید نیز را خود های ناکامی شما ولی. یمئگو می تبریک شما برای ها موفقیت
 رسید خود اوج به که نگویم اگر شما داری حکومت زمان در ارتشا و اختالس مخدر، مواد تولید و قاچاق افزایش

 در را بزرگی های فرصت جهانی جامعه های کمک به توجه با افغانستان. یافت افزایش آوری سرسام گونه به ولی
 به آمد وجود به که تغییراتی ولی شد زاریگسرمایه  کشور بازسازی برای دالر میلیاردها و داشت خود برابر
 مواد تولیدکنندگان فهرست صدر در هنوز افغانستان که شنوم می ها رسانه در وقتی. نیست خرسندکننده وجه هیچ

 جبینم بر شرم عرق که کنم پنهان چه شما از است اداری فساد به آلوده کشور پنج از یکی یا و دارد قرار دنیا مخدر
 دخترانی هنوز و دارد را مادران ومیر  مرگ رقم باالترین افغانستان هنوز که کنم می حقارت احساس من. نشیند می
 وقتی دارم بدی احساس من. بزنند آتش را خود شوند می مجبور جنسیتی های نابرابری دلیل به که هستند کشور این در
 من. آورند روی همسایه کشورهای به مجبوراند بیکاری و فقر از رهایی برای کشور این جوان هزاران که بینم می

 کودکان که زند می حلقه چشمانم در اشک من. ماست کشور معضل ترین مهم پناهجویی هنوز که کنم می شرم احساس
 چنین به نسبت هم شما آیا. کنند می گدایی ها سرک  روی در پاره و ژنده لباس و برهنه پای با که بینم می را کشور

 هیچ و گرفته قرار جنسی تجاوز مورد که دختری آن خاطر به شما آیا اید؟ گریسته خود های تنهایی در گاهی وضعیتی
 قربانی روزه  همه که تان  بیگناه وطنان  هم خاطر به شما آیا اید؟ کرده درد احساس شنود نمی را او صدای دادگاهی
 دیدگان مصیبت ی همه با و ام کرده حس را دردها این ی همه من اما اید؟ لرزیده خود به شوند می تندروی و تروریسم
 .ام گریسته بیداری و خواب در کشورم

 

 !کرزی آقای
 

 واقعا که نویسم می زمانی در را نامه این من. بخوانید را نامه این که شود میسر شما برای فرصت این امیدوارم
 به رسیدگی حقوقی محکمهٔ  فیصله نتیجه در که دارید یاد به را روزی شما آیا. بینم می دارشده جریحه را خود عواطف
 ولسی اعضای از جمعی و من بودید، کرده ایجاد کشور موجود قوانین خالف شخصا   را آن که انتخاباتی شکایات
 شده حذف نفر ۹۳ جز که روز آن در من. کردیم صحبت مورد این در صمیمانه هم با و آمدیم شما دیدار به جرگه
 آیا. شود قربانی احساسات های چکمه زیر در عدالت نگذارید که گفتم تان  برای و کردم دفاع داشتم که رایی از بودم
 فراموش آوردید برزبان که را کلماتی عین فراوان های مشغله دلیل  به شاید گفتید؟ چه پاسخم در شما که دارید یاد به
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 این که گفتید روز آن شما. آورم می تان یاد به آمدند فرود مغزم بر چکش مثل که را سخنان آن من ولی باشید کرده
. کنم آغاز خواهم می نقطه همین از دقیقا  . است شده گرفته که است سیاسی تصمیم این بل نیست قانونی تصمیم یک
 و ببینیم هستید که گونه آن را شما گذارد نمی که دارید و داشتید چهره بر نقابی گذشته سال سیزده در کرزی آقای شما

 را جمهور رئیس که گویند می نیز ها آن. دارند حسی چنین موردتان در نیز شما به افراد ترین نزدیک یحت. بشناسیم
 راست و  کر   مردم با که خواهید نمی چرا زدید؟ چهره به را نقاب این شما چرا. دید واقعی گونه به که است سخت
 این بگذارید؟ میان در کرده اعتماد شما به نحو هر به که ملتی با را خود های حرف صادقانه و شوید رو روبه

 مردم و شما میان حاضر حال در که ای فاصله. است شده مردم و شما میان زیادی های سوءتفاهم سبب موضوع
 و اید بوده گرا مصلحت همواره شما. است شده کشور در زیادی مشکالت مسبب این و است زیاد خیلی آمده وجود به

 کنار را آن این از پس و نیست افغانستان نفع به گرایی مصلحت که کردید اعتراف خودتان زمانی. ماندید هم چنین
 ملی کالن مسایل در شما. نگذاشتید کنار را گرایی مصلحت هرگز شما که است این واقعیت ولی گذارید می

. نکند پیدا دست داشت خود برابر در که اهدافی آن به افغانستان که شد سبب موضوع این و کردید گرایی مصلحت
 را آن توان نمی و گذشته دیگر بود هرچه گذشته. دارید قرار افغانستان در خود ماموریت دوره پایان در حاال شما

 که خورده گره فرصتی به شما آینده و گذشته. گرفت درس باید گذشته از. آموخت توان می تنها گذشته از. برگرداند
 انتخابات آن در است قرار که گویم می را آینده ماه پنج همین. اید شده حرفم متوجه حتما  . دارید اختیار در

 مطرح تازه زندگی عنوان به افغانستان مردم برای فرصت این که بگذارید. شود برگزار کشور در جمهوری ریاست
 بتواند انتخابات این اگر. است برجسته و مهم بسیار آینده انتخابات در شما نقش. جدید زیستمان برای فرصتی. شود
 سرزندگی و نشاط دوباره مردم باشد مشخص های دخالت بدون و شفاف انتخاباتی و گوید پاسخ مردم مطالبات به

 انتخابات برگزاری بهتر هرچه شدن فراهم برای که رود می توقع شما از. یابند می باز را رفته دست از سیاسی
 برخی در هرچند بودید دموکراتیک های ارزش حامی گذشته سال سیزده در شما. کنید تالش افغانستان در عادالنه
 شما. است شده منجر نیز ساالرانه مردم و دموکراتیک های ارزش شدن پایمال به شما حد از بیش گرایی سنت موارد
. نکردید مصادره دیگری نفع به را یکی هرگز و داشتید باور مانتوأ را مدرنیته و سنت که بودید جمهوری رئیس
. است دیگر جنس از چیزی آینده انتخابات اما. شد متقبل ناحیه همین از مدرن های ارزش را صدمه ترین بزرگ شاید

 شاهد مردم انتخابات این اندیشهٔ  در. زند می رقم دیگر گونه به را کشور سیاسی سرنوشت و آینده آینده، انتخابات
 نتیجه در شما. کند می مشخص نیز را شما آینده انتخابات این حال همین در. بود خواهند قدرت آمیز مسالمت انتقال
 قاتل به که نگذارید پس. آن قاتل به یا و شد خواهید تبدیل کشور در دموکراسی بالمنازع رهبر به یا انتخابات این

 های نسل که کنید برخورد گونه به آینده انتخابات با شما که دارم انتظار من. شوید معروف افغانستان در دموکراسی
 .شناسند می هند در را گاندی که گونه همان بشناسند، کشور در دموکراسی واقعی پدر را شما آینده
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