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و شميره   ٥ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      داکتر سيدعبداهللا کاظم :ليکوال  ٢٧-٠٢-٢٠١١  ني
  

  درد دل يک هموطن
  

ساعت منتشره شبکه جهانی تلويزيون پيام افغان که روزهای جمعه از » در البالی واقعيتهای افغانستان«برنامه واالی 
 جناب آقای به گردانندگی شخصيت آگاه، وطندوست و دانشمند افغان) به وقت کاليفورنيا(از ظهر قبل ده الی دوازده 

محمد عارف عباسی پخش ميشود، يکی از بهترين و پر بيننده ترين برنامه های تلويزيونی افغانی بشمار ميرود که هر 
اينجانب يکی از بينندگان دائمی اين برنامه پر محتوا هستم . جمعه تعداد کثير هموطنان  از فيض آن برخوردار ميشوند

ضمن اينکه . ات صائب مهمان های برنامه  در مسائل مهمه وطن مستفيد ميشومکه هميشه از بيانات گرداننده و نظري
  .اين موفقيت را به جناب آقای عباسی تبريک عرض ميکنم، صحت و سالمت شانرا از بارگاه ايزدی تمنا دارم

ک که محتوای اصلی آن برمحورنامه ارسالی ي» درالبالی واقعيت های افغانستان«)  فبروری٢٥(برنامه ديروز
ولسوالی ارغنداب واليت قندهار می چرخيد، چنان با جذابيت خاص بطور آزاد از » کهک«هموطن عزيز از اهل 

با . طرف گرداننده برنامه ارائه شد که در دلها جا گرفت و حتی درچشم بسياری از بينندگان اشک را سرازير کرد
اس گوينده آن در من ايجاد کرد، تکرار برنامه را با کالم شمرده و پر از احس» نامه«تأثيری که محتوا و عمق اين 

به قلم کشيدم و امروز آنرا تايپ کرده و خواستم از » بينه به بينه«ثبت کردم و شب نشستم از روی کست نخست آنرا 
قابل ذکر ميدانم که متن ذيل بدون . خدمت هموطنان عزيز تقديم دارم» افغان ـ جرمن آنالين«طريق پورتال وزين 

تغيير » نوشتاری«اصلی آن تهيه گرديده است، مگر در بعضی موارديکه رعايت شيوه » گفتاری«وبه شيوه تصرف 
  :اين شما و اين متن اصلی منتشر شده آن نامه از زبان آقای عباسی . کوچک را ايجاب ميکرد

     
*    *    *     *  

بعضی وقت . د پاکستان برايم ارسال شده بودبحث امروز من محتويات يک نامه است که از يک وطندارم از اسالم آبا
. منابع و مأخذ متعدد می رود تا حقايق را جستجو کند و دردها را بيان کند) سراغ(ها برای تهيه يک برنامه انسان به 

اما گاهی يک نامه پردرد، پرغم و پر اندوه يک فرد افغان در حالت نيمه مهاجرت در پاکستان غصه سرا و داستان 
 های عميقی است و آن شرح حال و بيان احواليست که بنام تامين امنيت شيرازه زندگی اجتماعی، اقتصادی سرای غم

کهک منطقه . اين نامه برادر من به اسم حاجی عبدالرشيد کهک است) نويسنده . (و حتی روانی مردم را برباد ميدهد
از اينکه به شرح نامه شان  بپردازم، اجازه دهيد پيش . بسيار زيبا و قشنگ در ولسوالی ارغنداب واليت قندهار است

کمی در باره قندهار صحبت کنم ، باز بيايم ارغنداب را معرفی کنم و بعد به سراغ محتويات نامه برادر ما بروم که 
  .چه ميگويد

  
 ديده، محل درطول تاريخ وطن نشيب و فرازهای بسيار زياد را. واليت قندهار يکی از واليات تاريخی افغانستان است

 بعد از امپراطوری ترکان ١٨افتخارات افغانستان بوده و زمانی هم پايتخت امپراطوری بوده که در اواخر قرن 
اگر از ديگر مسائل تاريخی آن بگذريم، واليت امروزی . عثمانی، کالنترين امپراطوری عالم اسالم محسوب می شد

دريای ارغنداب از قسمت غرب شهر گذر ميکند و يک . ار داردقندهار در بين واليات اورزگان، زابل و هيلمند قر
 هزار تخمين گرديده که از آنجمله ٩٩٠ به ٢٠٠٦ ميل مربع را احتوا ميکند، نفوس آن در سال ٢٠٨٥٥ساحه تقريبًا 

سا واليت قندهار در سه دهه اخير شاهد ب.  هزار آن بنا بر مجبوريت های امنيتی در شهر قندهار زندگی ميکنند٨٠٠
در اثر ظهور رژيم مزدور اتحاد شوروی . قهرمانی ها و هم بسا ويرانی ها بوده و واليت صعب العبور و زيبا است

که منتج به تجاوز برهنه و جنگ غيرعادالنه و نابرابر شوروی در افغانستان گرديد، قندهار کارزار داغ ) سابق(
ود که شهر قندهار در ميدان هموار افتاده و پناه گاه های آسيب پذيری قندهار از اين ب. جنگ های آزادی خواهی بود

چون کوه ها و دره ها را نداشت، کوه ها دور واقع شده و خود شهر در همواری بود و به آسانی صدمه پذير بود و 
ويرانی قندهار فوق العاده زياد است و تلفات جانی که در زمان جهاد . هدف حمالت بسيار شديد هوائی قرار داشت

افغانستان بر پيکر اقتصادی، اجتماعی و انسانی قندهار وارد آمد، از حساب بيرون است؛ بسا کشته شدند، بسا معلول 
  .گشتند، بسا خانه ها، جاده ها و عمارات و زيربنا های اقتصادی ويران گرديدند

تيکه شما از بلنديهای بابا  سال قبل است، وق٥٠معلومات من متعلق به . ارغنداب يک گوشه بسيار زيبای قندهار است
ولی بطرف غرب نگاه می کرديد و تا چشم کار ميکرد، بطرف شمال و جنوب نظر می انداختيد، دربرابر شما يک 

دريای ارغنداب که نام آن با همين منطقه . دند زيبا و يک وادی قشنگ افتاده بود، بسيار زيبا و سرسبز و نازنين
 کيلومتر جريان دارد و با دو ٤٥٠رکزی هزاره جات سرچشمه ميگيرد و بطول داشت از مناطق کوه های م) پيوند(



 
 

 
و شميره   ٥تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يکجا شده، قندهار را عبور کرده و در قسمت گرشک سفلی با دريای زيبا، مست » ترنگ و جلدک«معاون خود يعنی 
 و سالهای ارغنداب در آنوقت حاصلخيز ترين منطقه قندهار بود، آب و هوای مناسب. و خروشان هيلمند يکجا ميشود

 نوع انگور بسيار اعلی ٣٠تقريبًا . پرفيض بارانی و خوب، آن منطقه را قادر به توليد محصوالت بسيار عالی ميکرد
بيشتر مردم به . غيره . داشت و انار قندهار بهترين آن در ارغنداب بود و همچنان محصوالت شفتالو، زردآلو، بادام

ر نسبی به مقايسه مناطق ديگر قندهار مرفه تر بودند و اکثر شان را مردم ارغنداب بطو. باغداری مصروف بودند
قبل از احداث بند بزرگ . تخمين شده است) کم وبيش( نفر ٥٤٢٠٠نفوس ارغنداب به . تجار ميوه تشکيل ميداد

يان تر که سيستم آبياری دريای ارغنداب و جريان ذخيره آب را تنظيم کرد، منطقه ارغنداب و سائر مناطق پا» دهله«
ارغنداب عليا و سفلی را که در جوار دريا قرار داشتند، در سالهای بارندگی دريا طوفانی و خروشان می شد، آب به 

همينکه بند دهله ساخته شد و متعاقبًا پرچاوه . هدر ميرفت ولی در تابستان ها به اثر خشکسالی مردم در مضيقه بودند
آب هميشه برای کشت و رزاعت شان . ه رفاه زيادتر زندگی ميکردندرا ساختند و آب تنظيم شد، مردم ب» سرده«

موجود بود و انصافًا انکشاف بسيار بزرگ در زراعت قندهار توسط دريای ارغنداب و تنظيم آب آن  به وجود آمده 
  . بود و کانالهای مختلف ديگر از قبيل کانال ظاهر شاهی هم احداث گرديده بود

  
کهک و خالشک دو قريه بسيار زيبای . شته، عرض کردم نامش عبدالرشيد کهک استبرادری که برای من خط نو

در » کو بچه«کهک به خاطری می گويند که يک کوه کوچک يا . منطقه ارغنداب است که پهلوی هم قرار دارند
  . ميرسانمکهک قرار دارد و حاجی عبدالرشيد به پشتو برايم نامه نوشته و مختصر نامه او را به فارسی بعرض شما

در زمان جهاد .  او تعليمات خود را در دارالمعلمين کابل به اختتام رساينده و تا شروع جهاد شغل معلمی داشته است
پدرش در هنگام جهاد جام شهادت مينوشد و خودش نظر به دانش، جرأت و درايتی که . او و پدرش به جهاد ميروند

ازده سال جهاد ميکند اما به گفته خودش وقتيکه متوجه ميشود که دو. داشته، آمر يک قطعه خورد مجاهدين ميشود
ميشود و دزدی و وطنفروشی به زير نام جهاد صورت ميگيرد و نفوذ خارجی در جهاد ) آغشته(جهاد به تجارت 

ر اينکه در زمان انارشی زمامداران تنظيمی قندها. رخنه ميکند، از جهاد دست  ميکشد، دوباره به شغل معلمی ميرود
بعد از جهاد پيروزمندانه . برايش بسيار مشکل است) جزئيات(دستخوش چه حوادث ناگوار گرديد، ميگويد که بيان 

مردم افغانستان، اداره قندهار بدست دزدان، رهزنان، قطاع الطريق ها و خائنين ميرسد که هر يک شان به يکی از 
يدم و به شغل دهقانی خود رفتم، همان ويرانيها که می گويد که من از معلمی دست کش. تنظيم ها ارتباط داشت 

صورت گرفته بود به اثر بمباردمانها و غيره، ديوارها را آباد کردم، باغ خود را ترميم  کردم و خانه خود را دوباره 
من در اينجا هيچ . تازمانيکه دست نابکار اجنبی يک گروه وحشی وخاين را بنام طالب روانه وطن من کرد. ساختم

وع خصلت انسانی و اخالقی اسالمی و حتی بنام بشر صله رحم و ترحم را در وجود اين مردم تاريک بين و خاين ن
درست است شايد . نمی بينم و من عار دارم که بگويم اينها از قوم من هستند، همزبان من هستند، هم نژاد من هستند

و درهم شکستن محبس آنجا، طالبان قوت ميگيرند و » پوزهسر«بعد از حمله  . باشند اما من هيچ تعلقی با آنها ندارم
باالی ارغنداب آرام، زيبا و نسبتًا مرفه حمله ميکنند و همه کشتزارهای ما، باغهای ما، مزارع ما پايمال تجاوز 

ه را پلها، پلچک ها و همه دستگاه های آبياری را ويران ميکنند، به ما دستور ميدهند که منطق. وحشيانه آنها ميشود
اما همزمان قوای ناتو و حکومت و واليت قندهار شبنامه ها را توزيع ميکنند که از خانه های تان خارج . تخليه کنيد

خالصه در اين نامه آمده است که چون طالب ها ارغنداب را سنگر خود انتخاب . نشويد، شما به داخل خانه باشيد
. حمله کنند، هر ويرانی که از دست شان بر می آيد، دريغ نمی کنندميدارند و از اينجا ميخواهند باالی شهر قندهار 

همين است که قوای حکومتی و ناتو برای انتقام و شکست طالبان داخل ارغنداب ميشوند، ماشين عظيم و هيوالی 
 اکثريت. جنگی ناتو، طيارات قوی هيکل شان چنان محشری را برپا ميکنند که برای ما مجال زندگی را نمی دهد

مردم پا به فرار می گذارند، بعضی که وسائل و امکانات برايش ميسر است بطرف کابل ميروند، کسی به شهر قندهار 
ماهم . به خانه دوستان و اقارب ميروند و کسيکه زيادتر قدرت دارد دوباره بطرف کويته و پشاور رهسپار می شوند

جنگ دوام ميکند، تانکها، . ر شهر قندهار زندگی می کنممن يک مدت همرا ه پسر خاله ام د. منطقه را ترک ميکنيم
رزه پوشها و موتوريزه ها از زمين و آسمان بمباردمان قوی که خبر آن کمتر نشر شده، ارغنداب را زير و رو 

نه ديواری می ماند، نه خانه ای و نه منزلی و البته گروه طالب يک راکت انداز در شانه دارد و يک . ميکنند
با اينکار ارغنداب تاحدی از وجود طالب . ، وقتيکه قدرت و زور را می بيند، فرار ميکند و متواری ميشودماشيندار

در ارغنداب کسی نيست، ارغنداب خالی . پاک ميشود، اگرچه شب ها آنها پيدا ميشوند ولی ما در ارغنداب نيستيم
ره به وطن تان، به خانه تان به ارغنداب بعد از گذشت چند ماه حکومت به ما احوال ميدهد که شما دوبا. است

  .کسی دوباره می آيد و کسی نمی آيد. برگرديد
خودم آمدم تا از خانه و جای خود خبر . بهرحال برادر ما مينويسد که من دوباره آمدم، فاميلم را به پشاور برده بودم
 من کجا است، حويلی من چه شد؛ به جز گيرم، ولی به محض اينکه پا گذاشتم من نشناختم که قريه  من کجا است، باغ

همه خاطرات من همراه اين بمباردها، همراه اين جنگ وحشيانه همه برباد شده . توده های خاک، هيچ چيز را نديدم



 
 

 
و شميره   ٥تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

اينجا بود که زندگی يک عده مردم که بنام اهل کهک رقم زده . بود، مسجد رانيافتم حتی قبرستان ما ويران شده بود
  .همه نا پديد شده بودند)  زما د پالرونو و نيکو، دلته خاطرات وه(ی داشت شده بود و تاريخ

وقتی من در سابق درس می خواندم و در ايام رخصتی با يک هيجان خاص از شهر قندهار به : آقای کهک ميگويد
زمين مألوف و از آنجا پای پياده تا کهک می دويدم، دريای ارغنداب را عبور ميکردم تا به سر» بابا ولی«سرويس

اين . ما بسيار متمول نبوديم اما محتاج هم نبوديم. خود برسم، آن قصر من بود، آن جالل من بود و آن عظمت من بود
باغ من، اين حويلی من، اين جويباری که آنرا آبياری ميکرد و چند قطعه زمين زراعتی که من ابدًا در آن ترياک 

  .يق من در آنجا بود و تار و پود زندگی من با آن پيوند خورده بودعال. نکاشته ام، اين مهد افتخارات من بود
او مينويسد  و مرا مخاطب می سازد که آقای عباسی افغانستان وطن من است، همه اش خاک من است، بخاطر حق 

ه ام کهک افغانستان، بخاطرحق خدا و بخاطرحق دين جهاد کردم، مبارزه کردم، پدرم شهيد شد اما منزلم، مأوايم و خان
در جوانی شبی اول که از کابل به خانه می آمدم، صبح وقت باالی . من کهک را دوست داشتم وعاشق آن بودم. بود

من نمی توانم آن سرور و شادمانی خود را در قلم و کاغذ برای . کوه بچه کهک ميرفتم و ارغنداب زيبا را می ديدم
ويران ) شخص(جز آنکه يک » !ه حوک يم، زه هيح حوک  نه يمز« شما بنويسم، ولی امروز من کيستم، من چيستم 

بارها ديوارهای شکسته را ترميم کردم، بارها خانه ويران شده را دوباره . شده، يک برباد رفته و يک پاشان شده
 زمين، اين قلب که عالقه اش، رشته هايش همراه همين. ساختم اما اين بار قلبم شکسته، قلبم را تعمير کرده نمی توانم

همين باغ و همين خانه و قريه  و حتی هر درختش بود، با هر درختش صحبت ميکردم، هر درختش برايم زبان 
اين نيست که من .  داشت، احساسات و خاطراتم با آن درختها و قريه پيوند خورده بود، اکنون همه را از دست داده ام

مان ندارم و اين نيست که من به مقدرات پروردگار احترام نمی مسلمان نيستم و اين نيست که من به روزی دادن خدا اي
من . عواطف من با همين محل گره خورده بود. بشر آخر احساسات دارد، عواطف دارد. کنم، ولی من بشر هستم

آب بمباردمانها گودالهای عميقی را ساخته بودند که . آثاری از قريه خود نيافتم، نه باغی بود، نه ديواری و نه جوی
من نشناختم که آن . جوی های ويران شده به آن ايستاده بود و از آن خندق ها و آبهای ايستاده کثيف ساخته بود

بياد دارم وقتی من از آن بلندی کوه بچه به . سرزمينی است که من طفوليت و بزرگی خود را در آنجا گذشتانده بودم
ها من شاهد آبله کف دستهايش بودم که از بيل زدن و آماده پايان می ديدم که پدرم چه حد زحمت می کشيد و چاشت 

حتی حاجی بابا پدر کالنم را به ياد می آورم که عشق او همين باغ بود و . کردن زمين و باغ خسته و مانده می آمد
. کنندولی همه آن برباد رفته بود بخاطری که برای من تامين امنيت » دنيکو اوپالرونو ميراث وه«اين . همين زمين

بلی باالی اين ويرانه، من چه امنيت را کار داشتم، کدام امنيت را ميخواستم، امنيتی که ديگر طالب نيايد؟ اگر طالب 
تيار » شلمبی«نه تنور داغی داشتم که برايش نان ميدادم و نه گاوی که شيرش . می آمد، ديگر از من چه ميخواست

ی خواست؟ امنيت اصلی من برباد شد، امنيت اصلی من زندگی من ديگر طالب از من چه م. کرده و برايش ميدادم
اجتماعی داشتم، نمازهای پنجگانه را در مسجد کوچک خود می . بود، خانه من بود، عزت من بود، وقار من بود
هيح حوک نشته، ارغنداب تباه . هرخواته گورم، ياران نه وينم«. خوانديم و برای نماز جمعه جای دورتر می رفتيم

  » .ی، ويران دی، اوالدونه په پشاورکی مهاجر دید
من دو پسر . من  اين خط را نوشته نکرده ام که ترحم ترا جلب کنم. من از کس کمک نمی خواهم: او می نويسد 

برای من ماهانه کمک می کنند، اما زندگی کاش به خوردن و . شجاع دارم يکی در انگلستان و ديگری در کانادا
اين وضع احساسات مرا جريحه دار ساخته، من مأوای خود را، زادگاه خود را حتی جائيکه .  شدپوشيدن خالصه می

خاطراتم تباه شده و من اکنون هيچ کسی . همه خراب شده اند. بايد من در آنجا دفن می شدم، آنرا در ويرانی ديدم
اگر . می خواهد دوباره به پشاور برومدلم ن. هيچ جا خانه ای من نيست. نيستم، من يک انسان بيجا و بی مأوا هستم

اوالدها را از اسالم آباد به کابل بياورم، در کجا زندگی کنيم و اگر به شهر قندهار برويم، آيا قندهار برای من کهک 
  است؟

  
  :قسمت جالب نامه اين وطندار من اينست که 

يرانی های مناطق ارغنداب تعيين کرده  مليون دالر کمک برای جبران خساره تمام و٢٥حکومت عالن ميکند که ناتو 
با شنيدن اين خبر با جمعی از دوستان .  مليون دالر ديگر را برای تهيه مواد رزاعتی و غيره داده است١٢و برعالوه 

والی ما انصافًا انسان شريف است، آقای ويسا انسان پاک است، رشوت نميخورد، . عريضه ای ترتيب کرديم و رفتيم 
قندهار بدست يک مافيا است که در راس آن يک ماهر دسيسه کار بنام ولی کرزی .  هيچ صالحيت نداردکار ميکند اما

پايان دويديم، باال دويديم، عرض کرديم اما کسی حاضر نشد که حتی يک . قرار دارد که رئيس شورای واليتی است
بعد از يک . ينند که چقدر خساره ديده اندهيئت دو سه نفری را مؤظف سازد که بروند احوال اين مردم را بگيرند و بب

خساره مالی من اگر . »دری زره افغانی ور کری«ماه پايان و باال دويدن باالخره به زير عريضه ما نوشته کرد که 
بشمارم به صدها هزار افغانی است ولی خساره که به روان من رسيده، به روح و احساساتم رسيده، به مليون مليون 

فرضًا مرا يک مليون دالر بدهند، آيا من دوباره قادر هستم که به اين سن و سال آن زندگی ويران . ميشوددالر برابر ن
  را دوباره آباد کنم؟



 
 

 
و شميره   ٥تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

من اين نامه را برای تو می نويسم تا بدانی که چقدر جنايت  در آنجا صورت ميگيرد، قندهار امروز ! هموطن من
تو قبول کن که اگر در مهمانخانه . زارها زد و بند جنائی شامل استنداسير دست يک گروه مافيا است که اينها در ه

می بينی که باهم » توکی کول«های ارباب قدرت بروی، شبانه تو خود و يا نمايندگان طالب را درحال چای خوردن و 
 که شبها با با زد تو به صدها قاچاقبر ترياک را می بينی. تو اعتبار کن که اين دروغ نيست. می خندند و مزاخ ميکنند

  . و بند مسائل ديگر در خانه های اين اربابان قدرت که قندهار را اداره ميکنند،  تجمع دارند
ما اسير هستيم، اسير پنجال دو اهريمن بزرگ يکی طالب وحشی، طالبيکه من عار دارم نامش را پشتون بمانم، طالب 

او شستشوی مغزی شده، او خود را فروخته، . منطقه من باشدخونخوار، آدم کش، بيرحم و ويرانگر، ولو که از همين 
امروز قندهار در مجموع کوره داغ آتشين است، . نه برای اسالم خدمت ميکند ونه برای افغانستان و نه ناجی است

جوائی اين داستان تنها قريه خورد من نيست، اين داستان بدبختی پن. مردم قندهار فرياد می زنند، همه متواری شده اند
به همين شکل . است، داستان ماله جات، داستان دند و ديگر محالت است که در همه جا همين حادثات روی داده است

به همين ترتيب يک حکومت بيرحم، ظالم و غيرمردمی رويکار است و ما . مردم بيچاره و بدبخت و بينوا شده اند
خانه های لوکس قرار دارند، از بهترين وسائل زندگی اسير آنعده مردمی هستيم که انگريزی صحبت می کنند، در

هر وقتی دق می آورند، طياره ها به اختيار شان است به هر جا . برخوردار استند، در تعميرهای مجلل رهايش دارند
جايداد شان در قصر های دوبی است، شهرک ها در قندهارساخته اند در زمين دولت و . خواسته باشند، سفر ميکنند

من و امثال من و به هزارهای مثل من اسير همين . داستانهای فساد اداری و فساد اخالقی بی شمار است. مردمزمين 
جنگ ها فقط باالی مردم است، مردم بيگناه همه اسير اند، اما در رده های باال همه زد و بند . دو قدرت می باشند

حتی . ب نيز رشوت ميدهند و با طالب در تفاهم استنداست، همه قرارداد با شرکتهای امنيتی خصوصی است که به طال
حاال کسی . با آنها هم خيانت ميکنند. اينها قوای خارجی را نيز گمراه کرده اند، بازيهای شان بسيار ماهرانه است

 مليون دالر که برای جبران خسارات ٢٥نيست که پرسان کند که آقای ولی کرزی رئيس شورای واليتی قندهار اين 
   مليون دالر ديگر کجا است، آنرا به کی داده ايد؟١٢نی های مناطق قندهار داده شد و ويرا

کجا است مطبوعات آزاد ما که هر روز می بينی ميزهای مدور است، هشت نه نفر پروفيسور، عالم و دانشمند 
يد و ويرانی های بعد از کجااست کمره همان تلويزيون که بيا. نشسته، آنها سياست دنيا را تحليل و ارزيابی ميکنند

جنگ و حمله اول طالب و دفاع ناتو را فلمبرداری نمايد و آنرا به اطالع جهانيان برساند که در اين منطقه چه حال 
چرا از زندگی روزمره داخل قندهار، از قرأ و قصبات فلمبرداری نمی شود؟ چرا راپورتاژ تهيه نميشود؟ کجا . است

عات آزاد همين است که در پناه صلح و در آرامش کابل پروگرام پخش شود و گفته است مطبوعات آزاد؟ آيا مطبو
شود که حکومت انتقاد ميشود، رئيس جمهور انتقاد ميشود، سياست امريکا و انکليس و جرمنی تحليل و ارزيابی 

اين . شر نمايدميشود؟  مطبوعات آزاد آنست که درد وطن  و مردم را بيان کند، قصه و غصه های مردم را بايد ن
طلوع کجاست، تلويزيون بيات کجاست تلويزيون شمشاد و ديکر تلويزيونها  که افتخارات  مطبوعات آزاد کجا است،

همه تالشها قالبی . دموکراسی و آزادی مطبوعات افغانستان را ادعا ميدارند کجا استند؟ مردم صدا ندارند
  . ملت افغانستان تباه است. وعوامفريبانه است

ه هزار افغانی را رد کردم و آن پول را نگرفتم، با خانه خود و با قريه خود وداع کردم، ديگر آنرا مثل جسد من س
داستان من بيانگر حال . من تنها نيستم. خون آلود پدر خود دفن کرده و همزمان  کتاب خاطرات خود را در کهک بستم

شبها تيلفون . نوع اختالفی بين اربابان قدرت وجود نداردتو قبول کن که هيچ . و احوال مليونها هموطن من وتو است
چاالن است،  ارباب قدرت قندهار با ارباب قدرت مزار و گروه های داخل شورای نظار باهم تماس دارند، مزاخ و 

همه برای استيالی  غنای افغانستان و برای بهره برداری و سؤ استفاده . خنده ميکنند، اما مردم را فريب ميدهند
آنکه تباه است، آنکه ويران  و برباد است، ملت افغانستان است، ملتی که به جز غم و اندوه به جز . همدست می باشند

! شما خسارات مالی را حساب نکنيد، آقای عباسی. ويرانی و بيچارگی، دربدری و آوارگی چيزی ديگر ندارد
ببينيد که از ممالک ديگر کمک مشخص . نيدخسارات و ورشکستگی های معنوی، روانی و روحی مردم را حساب ک

  می آيد برای همين هدف اما حيف و ميل ميشود، کسی قدرت ندارد که بگويد چرا؟
  

*     *     *      *  
يا اعانه جمع کن و پول » فندريزنگ«اين بود چهار ورق نامه وطندار من، او از من کمک نخواسته و نگفته که برايم 

نميدانم که چگونه آدرس . است، اوالدهايش بيرون کار ميکنند، ولی خواسته است درد دل کندانسان باهمت . روان کن
اين مکتوب در چهارم فبروری برايم . مرا پيدا کرده است و آنچه نوشته شده بود و آنچه گفته بود، برای شما بيان کردم

ملت های غيور ديگر به پا ايستادند و رسيده بود که بايد خدمت تقديم ميکردم ولی مسائل ديگر به ميان آمد که 
ما دل خود را به آن کارها خوش کرده ايم، درحاليکه مردم من و تو، خواهر و . ديکتاتوری ها را سرنگون کردند

جاهای ديگر قيام می کنند و به پا می استند، حق ميخواهند، آزادی و ! برادر. برادر من و تو در آتش و خون است
. اين فاجعه بزرگ انسانی است. صادی ميخواهند، اما در وطن من و تو بشريت در قهقرا استعدالت اجتماعی و اقت

هيچ اوالد يک وطن به اين اندازه بيرحم و بی عاطفه  و ظالم نيست که به جز . جنايت و وحشت از اين بيشتر نميشود



 
 

 
و شميره   ٥تر ٥  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ی به ترکيه و گاهی به پاکستان، هيئت ها گاهی اينطرف و آنطرف ميروند، گاه. فريبکاری ديگر کاری نداشته باشد
جای ديگر داد از وطنخواهی می زنند، چهره های ملی به خود می گيرند، . همه دروغ  چال و واال سياسی است 

صداها را به آسمان بلند ميکنند، نطق و بيانيه ميدهند تا مردم را فريب دهند، اما حقيقت را ازعمق جامعه افغانستان 
  . اع داخل شويد و اين جنايت ها را شما هر کدام بشماريددريابيد، در درون اجتم

  
اين بود نامه گويای درد و غصه، غم و اندوه مليونها مليون مردمی که از منطقه مارجه گرفته تا ديراهوت تا پنجوائی 

ابی نمانده، تا خاک ريز و تا زره و تا ارغنداب که در همه جا همين چيز اتفاق افتاده، درختی نمانده، سرسبزی و شاد
نه تنها کسی برای اعمار مجدد آن کوشش نميکند، بلکه . سيستم آبياری ازهم پاشيده و خالصه ويرانی است که ويرانی

ولی کرزی جا گرفته و کسی جرأت ندارد » توشکچه«همان تخصيصيه را که برای دلخوشی مردم آمده، آنهم در زير 
وطن را اينطور تاراج می کنيد؟  روزی بازخواست خواهد بود و  که بگويد آقای کرزی چرا، تا چه وقت شما اين 

باالخره قمچين بی صدای خدا باالی شما حواله خواهد شد و صدای مظلوم مردم افغانستان بلند خواهد شد و يا اينکه تا 
  .آخر شما می توانيد هرچه دل تان بخواهد به حق اين ملت بينوا و مظلوم روا داريد

  
  پايان

  
  
  
  
   

 
  


