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 25/01/2001          رحیم شنسب

 خاریب یا حكمرانی مسؤولیت یب یدولت دار

 نی، كه  انوشته بودم یحكومت وحدت مل ۀپنجسال ۀمناسبت ختم دوره سال قبل ب یجنور20خ یتاره را بر یز ۀنوشت

  .حكومت نه تنها ختم نشد كه هنوز هم دوام دارد
 

  :سبب شد كه یل حكومت وحدت ملیتشك

 1- كشور نقض شود یقانون اساس. 

 2- شود یت دولتاآسبب ركود كارها و اجر. 

 3- ردین أوج بگیدستگاه دولت از باال تا پائ در درون ا  ها اشد مخالفت. 

 4-   ردیبگ یدر داخل حكومت مانند حمل نامشروع جا یحكومت عمل. 

 5- ش بگزارندیت را به نمایصلح یسرپرست و ب به نام، كار كوتاه ناموفق یدوره ها یتمام وزرا. 

 6- رند و یت جا بگیاد بدون مؤثرنام نه ۀیاست اجرائی، مشاور ارشد در ارگ و ربه صد ها و صد ها مشاور

 .كنند یروز گذران یلیباطل و طف عاطل و

 7- سفر ، مصارف  اعاشهمفشن، موتر ها یون دالر را مصرف معاشات صد ها مشاور، دفتر هایصد ها مل ،

 .گر هدر دهندیلزوم د یدعوت ها و مصارف ب مورد،یب یها

 8- نكنند  یه را عملیاست اجرائیجاد ریو ا یساز یه قانونرا نقض كنند و ب یوحدت مل ۀو توافق نام یتعهد كتب

 .جلوه دهند بكاریفر ،، عهد شكنهند و دولت را دروغ گوش دیان نمایآشكار را به ملت و جهان یدروغ و عهد شكن و

 9- ل دولت ندانند و ینرا جزء تشكآ سهم جانب مقابل اعتماد نكنند و اصل   یهر كدام  شان به وزارت خانه ها

  .رندیر نظر گین خود زیها را توسط مشاور وزارت یكار ها

 10-   به مردم ین خدمتین حكومت كوچكتریس كردند و ایسأرا ت یك حكومت نفاق ملیدر افغانستان  عمل، 

 .آوردن صلح و بهبود وضع كشور را باعث نشد ت،یامن نیمأت

 11- ها و ، و جنگصاد ابتروضع اقت كردند و یگر سپریه همدین دو جناح به توطئه علیمدت پنج سال را ا 

  .شتر شدیشدت ب ها به یناامن

 12- سال قبل سابقه نداشت 14دند كه در یگناه به شهادت رسیمسلح و هزاران ب یهزاران نَفَر از جوانان قوا.  
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 13-  یو سهمده یمنطقو یهمكار ،یاقدامات مثبت بازساز ،ع انكشافیوس یك جناح دولت برنامه هایاگر 

 . ت بودیشن در اولیف گر دولت بازتاب مود وی، نزد جانب ددهدیزنان را در ظاهر امر بازتاب م و جوانان

 

عدم  ،جه دولتدر و بوون دالیهدر دادن صدها مل ،تلف وقتئو رهبران آن  به جرم ا یپ ن : حكومت وحدت مل

جاد یق مندرجات ای، عدم تطبین منجمله قانون اساسیع قوانینقض سر ،توطئه دروغ، ،ات الزمه به مردمخدم انجام

انجام ندادن  ، غفلت ویكارگیاز ب یناش یتیو بحران امن ی، اجتماعید بحران اقتصادیتشد ،یوحدت مل حكومت

 .شوندد محكمه ی، بایقانون یها تیمكلف ها و مسؤولیت

**** **** **** 
  :شوند ینكه رهبران ناقض قانون چرا در كشور محاكمه نمیدر مورد ا ، وكسال قبلی ۀن بود نوشتیا

بود حاال  سران حكومت وحدت  ی، اگر قانون در كشور حكمفرما مد سخت مطرح باشدین موضوع  امروز هم بایا

 .شدند یمچ( مواجه یا )امپیضا ح یمانند ترامپ به است و اقل   همحاكم یمل

 یانت و تخطیخ ،بود، موارد جرم یدر كار م یسران وحدت مل ۀضاح و محاكمین است كه اگر گپ استیمشكل ا یول

ست را در یق نیجهان سوم و كشور ما قابل تطب یكه در كشور هانه ده مورد بلكه صدها فقره  ك مورد ویقانون نه  از

 .گرفت یم بر

 :كنم یم یكاپ یك جائی ازر یر مؤدبانه است در زیگك را ولو غه ن قصیا

که   ییانت هایخاطر خه ب نیولؤعقب افتاده، مس یچرا در کشورها دیدر صنف از معلمش پرس یدانش آموز یروز

 کنند؟ یشوند  استعفا نم یم مرتكب
 

 :در جواب گفت معلم

 !صنف به کارش ادامه دهد؟  نیتواند در ا یباز م ایآ "بگوزد"  در  صنف شما  یها اگر معلم بچه

 .برود دیمكتب هم با نیصنف بلکه از ا  نیروشن است نه تنها از ا پاسخ

ن عمل را انجام دهد چه یکر ها و الل ها و کور ها ادر  صنف دانش آموزان عقب مانده ) یگفت: حاال اگر معلم بعد

 العمل رخ خواهد داد؟ عكس

 .ردخو یآب از آب تکان نم اگر  ادرار هم كنند، ،صاحب آموزان گفتند:  دانش

 کند؟ یاستعفا نم یمقام چیماه مثل کشور خود یعقب افتاده ا یچرا در کشور ها دیدیحاال فهم گفت:  معلم

 !هم کر یکور اند و عده ا یالل اند عده ا یکشور ها عده ا نیدر ا چون

هم  هستند که با غرور شبانه روز  یحزب ،یزبان ،یسمت یتعصب بستگ  یبه مقتضا یهمه فاجعه، جمع نیاز ا بدتر

ان  ن عمل شیآنها و ا  لتیتا در فض رندیگ یا پول میرهبر شان بود و  یلطف ازل کی) (    نیا زنند که اصل   یم داد

 ... دهند شعار

 نکهیما اشود! ک یهم محسوب م لتیبلکه فضنباشد  بی( نه تنها عدن و بادیها  )ر نیسرزم نیکه در ا دیتعجب نکن پس

 .اند لتیجهت صاحب فض نیما از ا نیولؤمس همه
 

  

 ادداشت: ی
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 خاموش هدف همه ملت ادبانه اش به اشتراک نگذارم، ضمنا   یب کلماتخاطر ه آمد ب فمیجالب بود که ح یقدره مطلب ب

 ،یكاریب فقر، ،، جنگ هایبرادران ناراضت مردم ما چنان از ضربات انفجارات و انتحارات ی. اكثرستین و مظلوم ما

مقاومت  ی، غرق اند و قدرت و انرژبتین چهل سال مصیا ارت ره ویار تیروزگار بس و یو جسم یروح یها یضیمر

  .تواند یبرآمده نم یزیو عكس العمل را از دست داده اند كه از دست شان چ

كرها و آلل ها  ،ان همان كورهایاستفاده جو جاهل و ،فهمنا ،طرفدران متعصب نادان ،یچك چك چ یها گروپ یول

  .را فروخته اند وجدان خود كه اند

  : كنم یم نقل ریشانرا در ز ۀن نوشتیشان ایا ۀ، به اجازخواندم یمطلب را از قلم )و س( در جا كی

دام ک م،یده رمبن نانراآو  میست کارکرد ها، مورد امتحان قرار دهیل کیقرار بر آن باشد تا رهبران را به اساس  اگر

 د؟یمکمل را از آن خود نما 100نمبر تواند یافغانستان م رهبر
 

 :اریمع لست

 مردم نیب یاتحاد و همدل جادی: ااول

 و رونق معارف هیو ترب می: رونق تعلدوم

  کشور یترق یبرا ندهیکار و آ جادی: اسوم

 اتباع یبرا یو پلن صح تیامن جادی: اچهارم

  اعتبار بر نظام جادی: اپنجم

 نام و صادق کین سیو پول : اردوششم

 .قضاوت محکم و درست ستمیس جادیدولت، نبود رشوت، و ا یها: صداقت در کارهفتم

 زن یزنان و حفاظت از حقوق انسان یبرا ی: حقوق مساوهشتم

 یی: شناخت درست از دشمن و منع افراط گرانهم

  دنینظر د کیکشور را به  باعات: همه دهم

 ها یخور شیو خو یاستفاده نکردن از کرس ء: سوازدهی

 ؟ :دوازده
 

 مره صفرست، نیاز ل یدر قسمت ینمرهُ کمتر و حت یست نمرهُ اوسط، بخشیاز ل یرهبران در بخش تیکه اکثر نجاستیا

 .خواهند شد بیبزرگ را هم نص
 

 رهبر یخیآن عشق را کارکرد تار شود ینم دارند، یم زیاو عز روانیپ ن،یخاطر قوم و زبان، ده را ب یرهبر نکهیا

در حق او بعد از جنگ، از  خیتار یقضاوت واقع دوران جنگ و بعدا   یهتلر در جرمن تیمثال محبوب طوره . بدینام

 .است متفاوت یلیهم خ

 .کرد که کورکورانه رهبران را مقدس ساختن و آنان را بزرگتر از آنچه که هستند پنداشتن خطاست دیفراموش نبا پس

با  یو زبان ینژاد ،یرا از بد، بدون احساسات قوم خیتا شود خوب تار م،یرا آزاد نگهدار شهیست که اندا نآ کین

  .میبتوان کیتحمل تفک کمال

  .درست جهیبه نت دنیبه قضاوت درست و رس دنیراه رس دیشا  نستیا
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از طرف حاکمان  خیاگر آن تار یشود. حت یقیحق خینمتواند تار چگاهیهم ه یخیتار یدقت است که دروغ ها قابل

 .هم نوشته شده باشند چون دروغ دروغ  خواهد بود یشیو به گونهُ فرما زمان

 ن،یاستال ،یدر مورد هتلر، گاند خی، همانگونه که تارفردا به رهبران امروز افغانستان قضاوت خواهد کرد خیتار

 .است قضاوت کرده رهیوغ …، شاه شجاع ها نیهللا ام ظیحف

رهبر  کیاز  یو کورکورانه و قوم دیباش ریانتقاد پذ د،یباز به رهبران خود بنگر ۀشیمردم با چشمان باز و اند یا پس

  د.یدفاع نکن

 !!!کرده اند و چه سود؟ یکار یلیس سبوکیف فیرا که خود را  در ال یکسان دمید

 .از خود و رهبران امروز است یریانتقاد پذ یآزاد برا شهیو داشتن اند خیبه هم، درک درست از تار دنیراه رس کی
 

 ستین یجز عشق سزاوار پرستش دگر"

 "شمی! اگر از مذهب و کاـامـنظ پرسند

، كنم یم میو تقد ممزوج س( پر مفهوم )و، ۀنوشته سال قبل خود را با سْوال و جواب معلم و شاگرد و هم نوشت من

  22/01/2020. ردیان قرار گوطندار ۀدرمان  وطن در محراق توجیباشد تا درد ب

 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 .رهنمائی شوند" شان به "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیک
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