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 نومیدی به دل ره مده
 میهن نیروی رهایی بخشی است! این در که

 

خشونت، هر یک با  آرام، صلح پرور و بی غرض در این وطن در چهار دهۀ پارینه رنگارنگو وقوع حوادث پیهم

 نیاعبرخی از آن ها  ،ما همه دیدیم، شنیدیم و خواندیم ،آفریدگار سانحاتی بوده که پنهان نمانده خود ستم، قهر و غضب

 گفته و نا و مدفون ها صحرا و ها و دمن ها ه ها و دشتون کادر دام ،از انظار پوشیده مانده ولی بیشترین ،شده و بیان

 ناشنیده مانده.

صحنه سازان ه، نویسنده، گرداننده و مدیر بودوطن صحنۀ تمثیل مقاصد و اهداف دیگران  چهل سال هر مرحلۀ ایندر

 نقش این ملت بازی گری بوده و بس.اجنبی بوده و صاحب مدعای

ظیم ع است که بلیون ها دالر وو بغرنج ترین معضالت دنیای امروزرد افغانستان مغلق ترین خ نه گ  هشت ر   بحرانلذا 

بر  یمدند بلکه گره های بیشترنیافائق در باز نمودن این کور گره  نه تنهادر حل آن عاجز مانده  ترین سپاه و لشکر

ل ۀ مشکخت درهم پیچیدس سر کالوۀ مکتب رفته و کتاب واال را توان اتخاذ تدبیری در یافتن  و نه ،آن افزودند

 افغانستان بود.

 گردان ساختند.مردمان این وطن را سخت گم راه و سرهم  راه خود گم کردند و هم تپدید آوران این حاال

در ته کاو و با صد ها آرزوی طمع  مدفون  با گنج قارون و بی سقف و بی دیوار ماند بی صاحب ه ایویرانباآلخره 

 . دور و نزدیک حریصهمسایه و از هر  این گنجینه و تصاحب

 حاکم و کوتوال.شد  جانی، آدم کش، فاسق، زانی، لوطی و غارت گر

که مربوط افغانستان نمانده پای ممالک قرب و جوار و قدرت های بزرگ در  سابقۀ دنیادر الی این همه مشکالت بی 

 . در چاره جویی ناکام اند کاه گل خانۀ بی سقف این وطن بند مانده

وطن رمزی نهفته  ط تدریجی است ولی تأریخ شهادت میدهد که در طبیعت اینعالجی و سقوال رسی حال حاکی ازبر

را در آن ها، باروطن بوده دبیر روزگار در تعیین سرنوشت اینهمین مقدرات و تمرگ حتمی نجات یافته و بارها از که

به پای خود ایستاد و حلقۀ  ، بازحقیقت دریافتود تکان داد و چشمان خرد مالید وولی خ دمعرض فروش قرار دادن
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گویم تأریخ شاهد من است که من دروغ  سازم و افسانه نمیه نمیقص من .یوغ اسارت از شانه به دور انداختغالمی بشکست و 

 نمی گویم.

رهی باشد این همه مداخالت و رهنمایی ها و نظام سازی ها  نباید در دل ها بازهم نومیدی را با تأسی از این واقعیت مبرهن

اگر دیگران این واقعیت  کهاست  شان تعقل خرد ودرو در کله و دماغ اهل خانه و خود نزدتدبیر حل مشکل  تالش بیهوده است.

م را نکنند و زمینۀ اتخاذ تصمی جنگجو و جنگ طلب یرویشرا بپزیرند و تا ابد بر این ملت اطالق نادان، پس مانده، قبیلوی و ع

خواسته  لیو بیشتر از این با زور سپاه و لشکر و قدرت ما ندبرای تعیین سرنوشت و گرفتن عنان امور را به خود شان واگزار

 های خودرا بر ملت تحمیل نکرده با احساسات مردم بازی نکنند.

عده ای به نحوی به تزویر ها و خدعه ها و حیله ها خوش باورانه فریب خوردند و دیگرانی برای کسب قدرت و  همتأسفان

ابخردی و با بیل و کدال ن ندشتهم دگر ک خوش به رضا دستور گیری پیشه کردند وبرای تأمین مقاصد و منافع دیگرانامتیازات 

خرد  چشم . و عده ای چنان مسحور و اسیر طلسم بیگانه اند و یا در بازار بردگان خود فروخته اند کهندنمود نسر پناه حود ویرا

کلید گنج زیر پای این داند که نمی تا هنوز این ملت در واقعیتو اما  .پارچه کردن این خرابه اندو  توتهشان نابینا شده و در صدد 

 اند. سرگردانولی در یافتن آن  نزد خود دارند را خانه

یش بنه بر اساس خوش بینی  ،دادهدر لبۀ پرتگاه نابودی قرار  و ر قهقرایییدر مس را وطن گرچه معضله بغرنج و حالت بحرانی

ت اختیار اسخموش، پنهان،عظیم و سازنده و ناشکنی در این وطن را نیرویواقع بینی بلکه  خوش باوری و خیال پردازیاز حد،

 .دند و عنان سرنوشت میهن بدست گیرند و طرح نو براندازنسقف بشگاف که داردتحرک، تشکل و تعقل نیاز  به که

آگاه، دانا، خردمند، روشن فکر قومی این ملت درهربا وجود سلطۀ مشت فاسق، جنایت کار، غارت گر وطن فروش الحمد هلل 

 وطن پرست با آرزومندی های واالی خدمت به مردم وجود دارد که بدبختانه تا حال متوجه قدرت بیکران خود در تحقق آرمان

 آوردن اصالحات بنیادی و بهبود حال وطن نشده اند. های

 یی مردم نزد شان بوده رسالت و مسؤولیت به دوش این قشر است.ااین جاست که شیپور بیداری و مشعل رهنم

رسالت روشن گری، بیداری، هوشیاری و رهنمایی مردم را به عهده داشته و ایفای  پیر و جوان ل خبره، نویسندگان و مبلغیناه

برمبنای احساس پاک وطن پرستی و منافع ملی بوده  باید ای شانه صداقت به مردم و وطن بوده تبارز اندیشه نیازمند این وظیفه

 ای خالف منافع علیای مملکت باشد.گونه آلودگی و گرایش ه رمبری از ه

ن رهکشای نیک بختی وط هک مسلماً استفاده از این نیروی خالق و سازند نیاز مند رهبری و تشکل واقعی ملی بین االقوام است

 و رهایی بخش مردم از اسارت جنایت کاران و مفسدین متنفذ سیاسی و ثروت مند می گردد.

علم  فت.قلم گن و تلوار نگفت بلکه ازعلم وتیر و کما از )ص(بندۀ برگزیده اش حضرت محمد به آیه اولین  در پروردگار عالمیان

 ا دانستههر قلم به دستی باید کرامت قلم ر .قابل تکریم و تقدیس است بودهره یابی به معرفت روشنایی بخش زندگی و قلم وسیلۀ 

به  و علیه ظلم، ستم، فساد و جنایت و بیان حقیقت آن را برای خیر و صالح بشریت پیوند خورده اش با احساس شریفانۀ انسانی

کار برده و نباید قلم وسیلۀ ارضای خواسته های نفس سرکش شخصی و یا در خدمت حفظ منافع دشمنان بشریت مورد استفاده 

   قرار گیرد. 

 پایان

 

 


