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 ۲۵/۰۵/۲۰1۵              حنیف رهیاب رحیمی

 !چه مصیبتی را مردم گیر آمدند

 «بارٔه سیاست، چندان عالقمند نیستم نه به نوشتن در ر، ورسالت قلم به نوشتن این یاداشت وادارم ساخت»

 که صلح برقرار است،  جایی دانیم که جنگ و صلح دو ُرخ یک سکه است و همه می معلومدار

  را می پیماید،  امور سیر عادی خودآنجا همه 

 د، اطفال در فضای صلح و آرامش پرورش می یابن 

 د، اقتصاد روز بروز انکشاف می نمای 

  بیشتر و ارزانتر و حتی مجانی میگردد،  افراد اجتماع ی برایرفاهخدمات 

  مقدار معادن و ذخایر زیرزمینی استحراج و در معرض استفادٔه مردم و کشور قرار می گیرد و

 اضافی آن به بازارهای جهان صادر و باعث تقویٔه اقتصاد ملی می گردد، 

 گردد بلکه روز رود و کشور نه تنها از محتاج بودن به دیگران فارغ می حاصالت زراعتی بلند می 

 ،ودشمی به سوی خود کفایی نزدیک تر و شده تر ثروتمند روزه ب

 را به وجه نیکو تر و کاملتر  دینی و مذهبی شان مناسک و مراسم ،مردم در سایٔه صلح و آرامش

 انجام داده می توانند، 

 شود و ناداران روز بروز کم می ءتعداد فقرا، 

 و اطفال که آینده سازان اصلی جامعه اند با تربیت و با علم و کمال بار می آیند، 

 نواسه و کواسٔه شان با را در کنار اوالده و  های واپسین زندگی شان سال ،و بزرگان و موسفیدان

 لذت و دلگرمی و صمیمیت سپری می نمایند.

اگر به همین منوال مزایا و خوبی های صلح و امنیت و آرامش را بیان کرده برویم، نه تنها این نوشته گنجایش 

 ها می توان نوشت. مورد کتاب آنرا ندارد بلکه در این

 ست، ا و فساد های گوناگون بی امنی و انفجار، انتهار، ترور، خونریزی ،نجا که جنگآ ،ولی بالمقابل

 خطر روبروست، ا زندگی همگان بو فساد،  امنی  بخاطر نا 

 روند،  نیاز جدی دارد، از بین می انهر روز قشر جوان که کشور به نیرو و بازوی آن 

  ،ترس و رعب و وحشت بر همه جا سایه می افگند 

  از بین می رود،شرافتمندانه کردن احساس اعتماد به آینده و زندگی  
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  برایتی حمصارف هنگفت اقتصادی از ناحیٔه مصارف جنگی بر دوش دولت سنگینی می کند و 

 گردد،  می و قبول شرایط طرف های قرض دهنده و وام مجبور به تقاضای قرض دفاع خود 

  هنتیجه کشور ب در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چیره شده و در رکود و سقوط 

 یک کشور قدرتمند و ثروتمند می گردد.ه طور غیر مستقیم وابسته و محتاج ب

 مواجه می گردد،  ف و تعلیم و تربیه به رکودمعار 

  سیستم صحی و وقایوی فلج می شود، امراض گوناگون شیوع می یابد و نسبت نرسیدن واکسین های

 وم اولین قربانیان بحساب می روند. ، اطفال معصمناطق دور افتادهبه دهات و  وقایوی

  گار و بی روزو بد تر از همه یک نسل بی تعلیم و بی کمال و غیر قابل استفاده در جامعه سرگردان

 د.می مان

ه کنتایج منفی جنگ نیز بی حساب است که مهمترین آن رکود اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می باشد 

آنهم اگر پس از ختم  رسیدن به حالت اولی ده ها سال را در بر می گیرد. حتی پس از ختم جنگ،متأسفانه 

جنگ یک دولت واقعاً ملی و مردمی رویکار آید و کارکنان دولت، منافع ملی و عامه را بر منافع شخصی 

صورت با طرح و پیاده نمودن پالن های معقول و مداوا کنندٔه درد های   و فردی شان ترجیح دهند که در این

 پریشانی و محتاجی و دربدری خود را نجات دهد. تواند از حالت مانی ها، کشور می جامعه و رفع عقب

د سی و چن سوز های خانمان جنگ ما کشور دهد که خوبی نشان میه فغانستان ببر رسی وضعیت کنونی ا

بیسواد و کم  زن و مرد،و خوشبختانه  در همچو یک حالت حساس قرار دارد.  ساله را پشت سر گذاشته و

سواد، تحصیل یافته و بی تعلیم، افراطی و معتدل، خالصه فرد فرد باشندٔه کشور وضعیت سیاسی، اقتصادی 

سادگی تجزیه و تحلیل کرده می توانند و اکثراً در مورد راه های بیرون رفت  و اجتماعی کشور را به بسیار

 . و نجات از آن نظریات مفیدی نیز دارند

 که کوچکترین غفلت و داده شدههمین اکنون کشور در نزدیکی یک پرتگاه هولناکی قرار  که معتقدندهمه 

 سهل انگاری سبب بربادی و سقوط آن می گردد.

سوال اینجاست که زمامداران برحال که در اثر رأی مردم بر این بالشت های مخملین قدرت تکیه زده اند، تا 

اگر  و ؟را درک کرده نمی توانندکه حالت موجود  ؟نافهم انداین حد کودن و غبی و ناالیق و بی احساس و 

حرکت مثبت از خود نشان نمی  چرا برای رفع و حل و فصل آن، یکمی دانند که در کشور چه می گذرد، 

 ؟دهند

کارد به استخوان مردم رسیده، نا امنی، قتل، ترور، به عقیدٔه بنده رهبران بی احساس، کامالً آگاهی دارند که 

ناموسی، دزدی و اختالس دارایی های عامه، خویش  و دهشت، آدم ربایی، سربریدن و تجاوز و بی وحشت
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ولی  به گفتٔه عوام  و عیان، در سرتاسر کشور بیداد می کند. نخوری و رشوت و واسطه و زد و بندهای نها

 ءخطرناکتری در حال اجراو یا پالن تعیین کرده اند  در اثر معامالت پنهانی سرنوشت کشور را الناس یا 

  است که مردم از آن بی خبر نگهداشته شده اند.

همسایه های بی مقدار و بی تأریخ و مفسد و را هم می دانند که  رهبران حکومت دو منزلٔه افغانستان این

بودند امروز با استفاده از این خواب تمسخر و پرزه گویی مردم ما که یک زمانی مثال خوب برای مغرض 

لت و تجاهل سیاستمداران ما، مردم و ملت ما را مستقیماً نشانه گرفته اند و اگر وضع به همین منوال ادامه غف

 .باقی نمانده استاین خطٔه باستانی چندان فاصله ای مستعمره شدن و یا تجزیٔه یابد، در 

 مردم فریاد می زنند که:

 خواب آلودٔه کشور آقای رئیس جمهور و ښاغلی رئیس اجرائیه، بی تفاوت و  زمامداران  -

 !نماینده های محترم مردم ، ای مانوکالی پارل -

 و کابینٔه دولت جمهوری اسالمی افغانستان والی صاحبان -

نا بسامانی ها، بی بند و باری ها، نقایص، مشکالت، از هم گسیختگی ها، چور، اختالس، فساد، بی باز 

نونی و .... در حکومت شما بحدی زیاد شده و افزایش یافته که در طول تأریخ افغانستان خواستی و بی قا

 .ین وضع و حالتی را شاهد نبوده ایمچن

 سردمداران بی خبر و فرو رفته در رخوت و نشٔه قدرت!

 ماندٔه طالبانی شکر می کشند؟ باالی حکومت قرون وسطایی و عقبآیا شما خبر ندارید که مردم  -

گویند همان حکومت دست نشاندٔه شوروی که میلیون ها انسان را از بین  نشنیده اید که مردم میآیا  -

 ؟بهتر بودشما ه برد و آواره ساخت، نسبت ب

ها آمده و مردم باالی حکومت فاسد کرزی  روی زبان« کفن کش قدیم»آیا خبر ندارید که ضرب المثل  -

 شکر می کشند؟

د؟ رس بلند شده که هیچ صدا و ندای ملت مظلوم افغانستان به گوش تان نمیاین دیواره های ارگ تا این حد 

نه و فقیر ملت گرسخویشاوندان تان هستید که  تقسیم آنها بهیا اینکه آنقدر بین خود درگیر تصاحب چوکی و 

 فراموش تان شده؟ تان،

 ازحال این ملت خوش باور و قدردان بسیار می سوزد که زنان و مردان این کشور ه اگر اینطور است دلم ب

را به مراکز  کشته شدن، خوداز با قامت های خمیده، شکم های گرسنه و ترس و بیم دهات و قریه جات دور، 

اب شان رأی دهی رسانیدند و شما ها! را برای درمان درد های شان انتخاب نمودند. آنها چقدر از این انتخ

 شرمنده خواهند بود؟؟؟
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مادر وطن. به خاطر اعتماد بیوه ها و یتیمان بینوا. مقدس لطفاً به هوش بیایید، لطفاً بیدار شوید. به پاس روی 

حال این میهن و مردم بکنید اگر راه حل را نمی دانید ه فکری ب و به لحاظ افغان بودن و مسلمان بودن تان.

 نجات دهید.که در دو قدمی شان قرار دارد، را از لب پرتگاه وحشتناک  از ملت بپرسید، مردم و میهن

طرز دید و راه و چارٔه مختص بخود را دارد.  مشکالت حاضر،ل و ئست که هر کس در مورد مساا واضح

و آب از سر پریده، برای حل این شده های موجود ناسور  که در رسانه ها به مشاهده می رسد، زخم آنچنانی

 راه وجود دارد: نظر این قلم سهه ب مشکل ملی

 1وضعف خود از مردم معذرت خواسته، کنار برود.  ـ حکومت فعلی با شرافت و شهامت به نسبت 

، که همه دارای سوابق پاک و نام نیک باشند آناعضای  کهو حکومت جدید رهبر یک زمام را به 

 به نیکویی یاد شود.د. تا نام شان در تأریخ کشور برای ابد نمایمحترمانه تسلیم 

  ۲- قدرت رسیده اند، ه یکی از دو زعیم و رهبر حکومت که در اثر لج و مخالفت های خود شان ب

حزب یا جناح مخالف را که قوی، فعال و مؤثر مانند اکثر کشور های پیشرفتٔه دنیا، داده و  یاستعف

تخطی می گردد، آوازش باشد، تشکیل دهد و در هر موردی که حکومت مرتکب اشتباه، غفلت و 

صورت مؤثریت جناحی که در موقف حزب  را بلند و مانع عملکرد حکومت شود. بنظر من در این

 می گردد.از حاال  و آبرومندانه تر بیشتر ف قرار می گیرد به مراتب قوی تر،مخال

 3-  تر و  دهد، بناًء هرچه زود اجازه نمی باال دو راه حلاگر احساسات و غرور افغانی شان به

 عاجلتر:

  وچتر حمایوی قوی برای سربازان و منسوبین نیروهای امنیتی ایجاد و عناصر خاین به منافع ملی 

که با سازش های نهانی موجب شکست صفوف نیروهای امنیتی میگردند، گرفتار و شدیداً  امنیت داخلی

 .شوند جازاتم

 ه شودگرفتوهای امنیتی رویدست برای بهبود وضع صحی، مسکن، و مشکالت نیر و فوری کار مثمر 

 .گردددر تمامی قدمه ها عملی  آنها سیستم مجازات و مکافات و برای تقویٔه نیروی رزمی و جنگی 

 گردنداز لحاظ وسایل جنگی بیشتر تجهیز و تقویه  افغان، نیروهای ملی امنیتی. 

  کوچکترین خالف ورزی هر فرد بدون استثنی باید مجازات شود. وحاکمیت قانون در کشور تأمین 

  های  ها با کشوربر تمامی معاهدات و موافقتنامه کمیتٔه با صالحیتی به اشتراک حقوقدانان ترتیب و

 .گرددپنداشته می شود، ملغی  که خالف امنیت و منافع کشور شود. آن عده معاهداتی مروردوست 

  قرار دارد، اگر از دارایی ملی و خزانٔه دولت دزدی و اختالس نموده، هر شخص در هر مقامی که

 حساب های بانکی اش را ماالمال کرده باشد، گرفتار، دارایی اش مصادره و مطابق قانون مجازات شود.
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 عده دوستان و اعضای خانوادٔه زورمندان که به ارتباط  کار به اهلش سپرده شود و در این راستا آن

ه واسطه به مقامات عالیه بخصوص در مربوطات وزارت خارجه نصب شده اند، برکنار و بدوستی ها و 

 ردند.توظیف گ مطابق درجٔه تحصیل و اهلیت شان،دیگر وظایف 

 ردر براب موقف افغانستانو  داده شودکه دوست اند، دست دوستی و برادری صادقانه  هایی به کشور 

تا حاال مورد اعتماد هیچ کشور جهان قرار ندارد و به متأسفانه شما  حکومت. گردددشمنان به صراحت بیان 

 های منطقه و قدرت های بزرگ مبدل گردیده است. رقابت کشوروسیع میدان بازیچه و یک 

 صورت  و قاچاق مواد مخدر اقدام عملی و جدیخشخاش تولید  و رای از بین بردن فساد اداری، زرعب

 .گیرد

 گیری از هرج و مرج، به نشرات رسانه ها توجه جدی شود. بهو جلورای ایجاد روحیٔه وحدت ملی ب 

منافع القاعده، طالب و داعش شان در مساجد و منابر، که با تبلیغات زهر آگین  عده مال ها و رهبران دینی آن

 و در صورت تکرار قانوناً مجازات شوند.اخطاریٔه فوری صادر و امثالهم را برآورده می سازند، 

 به ملت خود داری گردد زیرا حکومت فعلی اعتبارش را نزد مردم کامالً  ده های میان تهیدادن وع از

 ها مردم حق شناسی اند. افغان تواند این اعتماد را دوباره ایجاد کند. اقدام عملی می .از دست داده است

 نور اهداف و پالدر اینجا قابل یاد آوریست که اگر حکومت وحدت ملی برای بهبود زندگی مردم و منافع کش

 دارند، )که عقل قاصر بنده به درک آن عاجز است( بهتر است آن ءدست و تحت اجرا های عالیتری روی

 را با مردم در میان گذاشته و از ملت پنهان کاری نکنند تا همه از آن آگاه گردند.

اگر رهبران کشور مصروف بازی گرگ و میش و مسابقات قومی، سمتی، تنظیمی و لسانی و غیرٔه شان اند، 

 :عرض می دارم کهبه حضور شان با اطمینان 

أریخی ولیت تؤد و مسطور ادامه یابد، تباهش می کنی ان و کشور را تباه و برباد کرده اید و اگر همینملت افغ 

بعد  واست یعنی داکتر محمد اشرف غنی و داکتر عبدهللا عبدهللا جنابان  عالیشما بر عهدٔه به درجٔه اول آن 

 .یاران و هم مسلکان تان از آن به

 (در آرزوی آرامی و سعادت مردم افغانستان)
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