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 مسافر بلخ!!!!

 محمد خان نور! عطاقای آجناب 

 

 عرض سالم و ادب دارم. 

عنی یسی میلونی  گاز ُسفرۀ بزروشۀ گمشترک بر  جز اشتراک در نشسته ب جناب عالیمن و شما شاهد هستید که 

توانم در  نمیمادر مشترک ما یعنی وطن  ل روی عزیزگخاطر ه بک با هم نداریم اّما شترمر هیچ وجه گافغانیت دی

سکوت کنم که البته مطمئن هستم این عدم سکوت بنده، خیلی متفاوت تر از رین ئقبال جنجال برخاسته بین شما و سا

 .ران پنداشته خواهد شدگدی

 عطای عزیز! 

 داشتۀ بسیاری از هموطنان عزیزم میدست رفته در قلم های گبکار های  گرن تشخیص جوهر من مدعی تخصص

از قلم و آنهای هستم که تا کنون در مورد شما  شال دوز و مال دوزو غلسوز و  زدلسو قلم صمن مدعی تشخی ،باشم

 یچه که البته حضور تان تقدیم کنمه ر عرضم را بگخواهم با نحو دی میبیرون درآورده، بهر حال من از کلم خویش 

ملی  لصخا یزه و نیتگدادن شما فقط و فقط دارای ان خطاب قراریزۀ بنده مبنی بر گبخورم انند گسونیاز نیست که 

یر غصد فیصد کژدار و مریز و یزۀ شان گان شما که انگکنند برخوردحتی بسیاری از برخالف بعضی و  باشد، می

 د!!ونر نشگجز من و جناب عالی کس دیه بخیلی تمایل دارم که این صحبت هایم را   .استدوستانه 

 قای عطای عزیز!آ

 :ذیل را همۀ ما شنیده ایم داستان

ته و ذاشگو عادالنه در کیسه های پالستیکی منظم و مرتب  ،ذبح از و بعد می دزدید را وسفند های مردمگیک کسی "

 نمود. بین فقراء و محتاجین توزیع و تقسیم می

 مستوجبحرام و  کار فت که اینگداشته و برایش برحذر اه و وی را موعظه و گآبه این کار وی روزی یک محتسب 

 فت:گ در جوابشوسفند ها گیعنی دزد ماشینی  حاتمناه است. گ
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دی ، ببین! دزدیوانه که نیستم ناحق برای خود جهنم بخرمولی من محاسبه نموده ام، ناه دارد گدرست است که این کار 

  ،دارای ثواب و اجر عظیمم یک عمل نیکو و سخاوتمندانۀ فقیر هو جرم است و ضمناً سیر نمودن حرام 

 نتیجه:

 دزد: فایدۀ منو ر را خنثی نموده گسیر نمودن فقیر یکدی" ثواب  " دزدی و "جرم "

 "وسفند.گوشت گآوردن و ذبح کردن و توزیع نمودن البته از بابت زحمت کشیدن  ،وسفندگه و پوست رود و هپاچکله 

 

 برادر عزیزم!

 لپاسه ایچبه این نیکتائی فقیرانۀ ُسرخ و ۀ بیست سال پیش تان و هم آن ریش و پکول فقیران این حقیر و فقیر هم به

ن دون و مزدورار شوروی گستمرم علیه متجاوزین گ ر  گسنخاطر ه تان بفقیرانۀ و ریش به پکول  احترام قائلم، تان 

دمت خکه البته اثبات حقانیت ) خذاری به مردم شریف والیت بلگخاطر خدمت ه بو به نیکتائی فقیرانۀ تان همت شان 

ها امواج  ر با فریکانسوش هایم را گکه فرمائید باّما اجازه  باشد( نجیب و خوب بلخ میوظیفۀ همان مردم ذاری تان گ

 که البته شنیده ام. تا چیز بشنوم موده، کمی شخ نگو ارایجاد شده بین شما  شده ناشی از جنجال

 برادر عزیزم:

ی ر  احتمالگویرانیری فعالیت های گ، از شکل ستۀ بلخیسته به مردم شایارائۀ خدمات شاشما ادعا دارید که ضمن 

 یری بعمل آورده اید.گجلوداعش نیز 

تم که من حقوقدان نیس یا تعزیل شما دارد.تصمیم تعویض اصرار بر تعمیم و تطبیق قانون مبنی بر  گار در مقابل،

این مسائل یعنی یر گدر کنجکاوانه ،یزگر هیجان انیاطور بسه ذهنم بنظر بدهم ولی  گاین ادعای شما و اردر مورد 

 .استموضع هر دوی تان بحق دانستن 

 ۀ حاکمیت شما نفوذ میداعش در ساح ویا در صورت عدم حضور شما منحیث والی،گر ادعای شما راست باشد که گا

 یرد.گبر عهده ب گرا ارولیت پذیری این امر ؤ، باید همین امروز مسو صدق این ادعا تحقق بیابدکند 

یک افغان و  پس برای من کس و هر مرجع و هر نهاد،قانون توسط هرراست باشد مبنی بر تمکین  گر ادعای ارگا

 شوند: های مهیب خلق می سؤالاین  ،یک ف غانشاهد 

 ، قانونی است؟رانگتوصیه و تأکید دی آن هم طبقدو سلطان در یک اقلیم( ) گخود ساختار ارآیا 

و  رخسُ  ناشناختۀ سردارشکل و محتوای کابینۀ مرموز و که بیشتر به )تشکیل اعضای دولت ی گونگآیا کیفیت و چ

 اند؟وزارت خانه ها شده  حیاطداخل  ،از مجرا و سوراخ قانون رسد( نظر میه ، بعبوس

 ؟تان مایۀ شرم و خجالت نیست بعضی از وزرایشخصیت حتی  سواد و آیا سطح دانش و
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 صالً ا که زنند در حالی حرف از تطبیق قانون میکشند که  و اعضای آن خجالت نمیپارلمان یا  ه گلسی جروآیا خود 

 یر قانونی بودن  پارلمان، بر عزمغاست و آیا استمرار این عمارت پارلمان غیر قانونی وجود آنها و بودن آنها در 

 ؟دش غیر قانونی نیستخو گتوسط ارتطبیق قانون 

 ر:گاصالً یک عرض دی

، انتخاب یک والی یا یک شاروال بر عهدۀ مردم همان حکومتداری دموکراتیکدانیم در یک سیستم  تا جائیکه ما می

دانم که  ، من نمیباشد مردم همان کشور میباشد کما اینکه انتخاب یک رئیس جمهور بر عهدۀ  والیت و شهر می

ر گ، اشود در جملۀ حقوق مردم محسوب میما از صالحیت های رئیس جهمور است یا نصب و عزل والی های 

که در این صورت این امر خالف اصول دور و مربوط رئیس جمهور باشد ه مردم بنصب یک والی از صالحیت 

 !!!!!نصب و عزل کند، پس بهتر است که اعضای پارلمان را نیز رئیس جمهور دموکراسی است

که امروز  رفتهگعزل یا تعویض والی والیت بلخ نمحترم چرا این پانزده سال اخیر تصمیم به  گاررم اینکه گسؤال دی

 خواستۀ خویش دارد؟اصرار بر تحقق 

 وار!گعطای بزر

 .رسند مییت نباشد ولی بوی آن به مشام  بعضی ها ؤآتش فتنه های خاموش شاید قابل ردود های متصاعد ناشی از 

 ،یری های مرموز و خطر ناکگامروز در مرکز تصمیم  ،آشتی ناپذیر! این و آنخسته ناپذیر! دیروز و دشمن مجاهد! 

اوضاع از کنترول احمد و محمود خارج ، ممکن کوچک شمردن بعضی حرکاترفته، با کمی غفلت و با کمی گجوالن 

 ر ناخوش آیند سوق دهند.گسوی یک مسیر دیه شده و ما را ب

 نور!پس جناب اقای 

رمودۀ باشد، اینکه به ف ارکان حکومتی میمستلزم همکاری جانبین یعنی مردم و تأمین امنیت یک منطقه یا یک والیت 

معنی اش این است که شما و همکاران است  بلخ، امنیت کامل حکمفرماامروز در والیت افتخار آفرین و تاریخی شما 

بدون بودید و نه مردم  مؤفق میبه ایجاد امنیت شده اید، نه شما بدون همکاری مردم تان همدوش با مردم بلخ مؤفق 

 :ًء بنا بودند داشتن امنیت میتالش خالصانۀ شما مؤفق به 

در پلۀ ترازو و اجر ثواب تان  یک درذاری تان منحیث والی گتان و همچنین اجر و ثواب خدمت اجر و ثواب جهاد 

د ین تر محاسبه خواهگسنر گدر تلۀ ترازوی دی ،رگر دیگذاری تان در یک سنگمقام والیت و خدمت رضائیت ترک 

ر در فردای عدم حضور گااین یک افتخار تمام ناشدنی برای جناب عالی به ارمغان خواهد آورد شد بخصوص اینکه 

 ، به تحقق بپیوندد.وئی تان مبنی بر ایجاد النه های داعشیگ شو پیتان در بلخ، پیش بینی 

 رامی!گعطای 

ت جرئبپذیرید و جان برخاسته ل که از ُعمق داین برادر بسیار بسیار کوچک تان  ، حرفواری خود تانگبه بزر

 به ورا خاموش  گارۀ انگچیغ زدن های کودکانه و بچه و  کندهت بلخ یرو  والگرا از  تان ، دلخرج دادهه باخالقی 

بهانه های واهی و سوء استفادۀ فرصت و در ضمن  بفرمائید سناریو های بعدی  اعطامشاهدۀ  سائر مردم عزیز چانس
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له و معاممثلیکه بشریت قرن بیست و یکم کمی عجول ) .از آنها سلب کنیدجنجال با شما را،  اوقات صرفاز  گار

سفانه ولی متأالتماساً خادم را بر کرسی خدمت بنشاند مخدوم، دنبال خادم دویده و شته، قرار بر این بوده که یک گر گ

  (.خویشتن بر مخدوم است در تالش جهت تحمیلون و بعضاً فریبکارانه، گوناگشیوه های  باامروز خادم! 

رش علیه امپریالیزم گش علیه کمونیزم و دیی اکه تا دیروز یک ،کانوندر یک  قرار دادن دو چهرۀ متضادامیدوارم 

ور اوضاع کشنا آرام و قفس غیر قابل پیش بینی در قفس  نموده، ءسند آشتی ملی!!! را امضایدند و امروز گمی جن

سایۀ امنیت و آرامش بر بلخ استمرار یافته و امید واریم هر و امیدواریم  رددگایجاد یک فاجعۀ شنیع ن، منجر به ما

 نقطۀ خاک عزیز ما از امنیت همه جانبه برخوردار شود.

 سربلند باشید.و هر جا باشید، مؤفق 

 

          
 


