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که در مقال  یگریآغاز د م،یعظ یها یگذار هیوفرت پول ها و سرما ،یجهان جامعهٔ  نیدهه حضور سنگ کیاز  پس
ون هفته بد کیکه  نیشوند، اعتراف به ا یممثالن آن، درمانده م یندارد که وقت ینظام شهٔ یفقط اند ت،یپرداخت کل

 د؟ش نیبرسد که چرا چن یگرید تیبه واقع قت،یحق نیاز ا یتواند در عذاب ناش یشوند، م ینم مدام ،یکمک خارج
ور مجب ،یاز هفت ثور تا هبوط کرز رامون،یبرخورد با پ یمنطق ریکه از مس یرنگارنگ حکومت نو، به مردم نقش

کرد  یم میهتف ستیبا یشوند که م یعاجز م یصیاز تشخ یتنوع منظر، به درست افتیباشند، در در گانهیکردند ب یم
 یرسد که سال ها پس از پرواز در سو یم یدر جنب عوامل فساد، به مردمان ،یحضور اجنب یها یریاگر ناگز

ست که هرچند در  ینکشور، هما یکردند بوستان سرا یفکر م دندیرس یدور( وقت ی)مهاجرت به کشور ها گرید
 یم یلیخود، به حل مسا تیو عدو دارد، اما مردمان پُر مشغله اش در ُحر یستم ریقوم و خانواده، تفس کیگرو 

 یرهنگو ف یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس لیفهم مسا یما برا تجربهٔ  نیخوش تر ،یموکراسید که بدون شک دههٔ  دندیرس
 .بود

گشتان ان دنیسیخوردن نان، ل یشوند که برا یم یکسان تکنوکرات، همخوان و هم کاسهٔ  تیباترب گرانیباز یبه زود
 یزیبه چ یبودند وقت ادگرفتهیبحران و به اصطالح مبارزه،  انیسال یخوار رهیشمردند و در ج یم تیرا فضل

  .نمانند زیچ یب دند،یرس
 پرداخت اهل معامله اند و در سلسلهٔ  زیدانش ن و کیاهل فن، تکن میدیفهم یحضور، به خوب دهه پس از تجربهٔ  کی

رد ک یم میخلوت با اهل فساد، تفه یآنان برا هیدالر و پول به کره گان خارج مانده، آن قدر پس انداز کردند که توج
شود از شانس مرغ تخم طال، به  یصبر مردم است، خوب م اند، خوردن آنان، اگر در کاسهٔ  افتهیکه  یدر فرصت

 یانتیتاراج و فساد، نه همان خ ،یموکراسیو د یبه آزاد لیدربار به اصطالح حکومت ما لیبرسند که در تشک یشیآسا
نحصار ا یشود که برا یم ینیهمان فحش و توه ریعدو، تفس سوژهٔ  نندیب یم دند،یاز خوان اشتراک بُر یست که وقت

 .کنند یم نید یبه آبا و اجداد مرئوسان راس قدرت، ادا ،یاسیس قدرت
 یحل ُمعضل افغانستان، به درست دهٔ یچیپ یایبر زوا یو تظاهر، روشنگر ریتزو ا،یبازار ر یاز فروکش خبر ها پس

اعتماد مردم، پشت  یآن، در گسترده گ کردند، گسترهٔ  انتیرسد که مردمان راس اداره، اگر خ یم یا یبه تخلکام
در  یخارج یها استیمحکوم به س یاما توده ها افتند،ی نو با عزت افغا یبه سربلند یبود که از ملت ییکردن به آرا

 دهٔ شود که در خلوتک یخالصه م یرانیگ بانیگر یرینفس راحت، در گلوگ یما برا یدهند؛ تمنا یوطن، شهادت م نیا
 دای ،یمند غربدر جوامع قانون یذاللت و شر، حداقل از زنده گ فرقهٔ  یگرفتند که سوا یبه باز یارگ، با مردمان

 .ستیبه استخدام گرگ ن یازیبودند در امر پرروش گوسفند، ن گرفته
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را درک کنم که چه گونه زمامداران هراسان،  یا یتلخ یکتاب، مشغول شدم تا ژرفا نیا سه ماه زمان ترجمهٔ  در
کاهد که  یم یاز طمع کسان ات،یماد عیکردند توز یائتالف و معامله، فکر م نهٔ یمردم را فراموش کردند و در زم

رتگاه پ و احزاب، افغانستان را بر لبهٔ  یدولت دار یها استیناکام س اتیسال تجرب یدر س ،یانباشته از فساد فکر
و بدتر  ندسینو یم یخیتار ریدارند، تفس اتیزنند؛ ادب یلوحه م گانه،یاز ب یگ ندهیبُرده بودند و هنوز به نما ینابود

عکس  رو مزدور را ب گانهیب رهزن، همکاسهٔ  ن،یکنند اگر دزد، قاتل، خا یمردم، وانمود م یانیاز همه کور خود ب
  .ندیگو یآن، ثواب م ریرسد که از خ ینم یکرده اند، اما کردار آنان به صوب

 یپول، حرمان مهاجران کشور ها نیکه نقش رنگ یائتالف و معامله، زمان یها تیافغانستان در تدوام حاکم تیریمد
 ادیکه  میرس یم یبه غمگساران یدهد، به زود یجلوه م ادیبدون کار و زحمت ز یمسرت راحت یرا برا یخارج

 وچهٔ زند، در زدن به ک یاست، از غم م ریاس یکه وقت ختنگونب آن پرندهٔ  دانند چهچههٔ  یگرفته اند بلبل باشند، اما نم
 آورند و چرخهٔ  یبه جا م یرسم بیملکت و ملت، وجا در راس یکسان ایاگر کس  ایچپ، مشغول اند که گو یعل

کنندکه نفرت  یاشتباه م یرسد، در حال یبه مطلوب در استمرار زمان م ،یدر حاضر ءحکومت، فقط با رنگ امضا
قارون شدند و  ،یقانون ریغ ازاتیامت عیشودکه در توز یحواله م یها، به کسان ینو دشوار فصلمردم از درک 

خرسند شوند که در هرازگاه فرصت ها،  یتا کسان دندیکردار، از سهم مردم، کالن بُر نیافسوس که در نبود آزرم ا
ردند ک ی، وانمود م!«یار اشتباه کرده ایبس»کردند:  میجرگه را تفه هیدر تاالر لو یکه سمبول وحدت مل یدر نمونه ا

  مردم است؟ رید، واقعاً به خگفته ان یآن چه در باب اخوت و برادر
 ندهٔ یآ یدارد، ماجرا نیاراده و نظم، فصول خون یکه پس از فرصت ها یدر ارگ تیریاز جراحات مد یناش التهاب

نند ک یاز هزاران افسوس، ثابت م یا دهیکتاب، در گز نیا یکه برگ ها کشاند یم یکشور ما را به گرداب یاسیس
تاب، نوع ش شکل نگرفته باشد، در نسخهٔ  یو دولتدار یرمردمدا اتیتجرب یمنطق نهٔ یزم که در یاعتماد مردم بر عوامل

جامع  حیآنان در توض تیکنند، اما خاص یزود رشد م ،یدو ترکار نیا ندیگو یشود. م یو پالک م یسبز هیشب شتریب
  .دارد یو ادراک یبصر ،یعقل یالکماالت، خطا

از شر حضور فاسدان، به فراغت  یرفته است که وقت ییها تی، در به دنبال همان واقع«ارگ یناگفته ها» کتاب
 هیدوس یاثر مردمان ب ریکه ز یافغانستان در نوع یادار ستمیکند س یافاده م یبه خوب م،یشو یم گریدر باب د یفکر

خودشان را خواسته اند و در  یها انتیواقع سهم خ در ،یمنافع مل هیشود که گروه نو، در توج یمکدر م یبود، زمان
 افغانستان که جامعهٔ  یشود که فکر کرده بودند در شرکت سهام یم دهیبُر یمردم از کسان دیاندوه، ام نیماحصل ا

 تیثرکه اک نیا قتیحصور دارند که فاسد نبودند، حق زین یکردند، اگر کسان لیاز باب عناصر ناباب، تحم یجهان
حکومت به اصالح  که در تجربهٔ  ستندین شیب یممثالن ،یدر موسسات خارج تیر خط ماموردور از وطن، د یاعضا

 یاسیس دهٔ نیکند در آ یم میکتاب، تفه نیدر ا یکند، به خوب یم ریکه فساد را تطه ییاز نوع ابقا یچنه زن ،یوحدت مل
 .میو مسوول، متعصب نباش میاند، در انتخاب زع هده کیاز  شیتلخ ب اتیکه مازاد تجرب ییها یرو، در دشوار شیپ

سازد، باز هم در تنازع بقا، فرصت  یم اتیکه نفس ما، ح ییسرنوشت، در آن ها یگذرد و در برگ ها یم زمان
ل در ما، تنها رو به افت نباشد، ب یزنده گ النیدر انتخاب سالم، م م،یا افتهی یکه از زنده گ یحق یتا نه فقط برا میدار
  .دهد یمجال م ش،یرفاه و آسا یر، به کردار خوب، جامعه را برایبرسد که از تدب یها یبلندفراز و فرود،  تقیحق

کس و کسان، در  یها تیتوجه مردم بر واقع زانیکه اگر م یست از متن اداره ا یتی، روا«ارگ یناگفته ها» کتاب
گزاف و باران پول،  یها نهیشد، سال ها پس از انبوه لشکر، هز ینم یالنیانسان شکم گرسنه، م یها یریناگز

 کیمانست که پس از  ینم یما به چاه عضلو مُ  «میجان ندار ،یهفته بدون کمک خارج کی»کردند  یاعتراف  نم
  .شود یم بیاندازند، غا یدهه، هراس دارند هرچه م

 :یادآوری
تاب با ک نی! ادیتوان یکابل، به دست آورده م -اقع سالنگ واتدانش، و یرا از کتاب فروش« ارگ یناگفته ها» کتاب

 رسد. یبه فروش م یافغان ۲8۱ متیصفحه، به ق ۲۲8و  A5 زیسا
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