
 

 هموطن ! 

لحظه ها آنقدر تازه و شکوفاست که با عطر نوین از داالن های ابریشم می گذرد و  بی آنکه در 

صراحی های  افیون می نشیند.زرین باغچه های اساطیر پنجهزار ساله دَم بگیرد، بر گلبرگ های 

سرانگشتان  زمانه آنقدر توفنده و خونریز است که لبخند نوروز را از چهرۀ آسمایی می بلعد.

آنقدر خالق و تربناک است که نوروزنامه های پارین را از فراز دیوار های افسانوی  ،عبثمست و 

 صدسال تنهایی را می افرازد. رُمان شیردروازه می چیند و بجای آن فصل آخر

 ! هموطن

مرقع،   میدانم که آستینت مرقع ست و چشمانت هنوز خواب گلهای ارغوان و زیتون را می بیند.

 آغاز گشته و در یک وجب آب چشم، سرگردان مانده است.های سوختۀ ابن مقفع  ترجمهنطعِ از 

در غبار تیره و  میدانم که دستانت در جستجوی دستهایی است که به امید روز های آفتابی،

زنبور پرستو ها و زمزمۀ  مدیون ،انفجار و افیوندر ازدحام گوشهایت  فرو رفته است. سهمگین

 است...سال نو را از پشت صدا های گمشده مبارکباد می گویم. های عسل

 هموطن ! 

ترانه ای که با بوق و  سالهاست که مردم افغانستان سال نو را با ترانه و بحران آغاز می کنند.

و بحرانی که در هر سال بیشتر از پیش در حفره های جدید  می گرددساز کرنای  اجباری 

لبالب از وعده هایی سربسته   ،به تاق نسیان گذاشته شدسالی که   بدبختی و تباهی فرو می رود.

بروی یخ نوشته شد و بزیر   برای حل معضالت کشور بود اما همۀ وعده ها مثل هر سال دیگر،

 آفتاب رفت.

 ،تریاکو قاچاق  تولید فساد اداری، .ناپدید گردیدمنفی ها سوار بر شاه فیل  سال پار،

نقض وحشتناک حقوق زن  بی امنی و کشتار شهروندان ملکی، ، عدم اشتغال فقر مزمن، تروریزم،

یک شاهد بودیم که چگونه   ت و پنج مراتبه با ال رفته بود.صسیصد و ش و کودک،...در هر روز،

 ترازوی عدالت بر زمین  و سرانجام ی انتخابات و تقلبات انتخاباتی گذشتسال تمام در هیاهو



 
 

نظامی که تا هنوز نتوانسته اراکین باالنشین خود  غلتید و دولت و حکومت دگر روی کار آورده شد.

 را تعیین نماید.

 بادا،مردم در دهانۀ آتشفشان قرار ندارد بلکه در درون آتش نشسته اند و هر روزه به امید روز م

 تولیدات انسانی این بحران، در انتظار لحظه های خوش و پُر امن،گرسنگی و سرگردانی می کشند.

 به چند کتگوری تقسیم می گردند:

  مردم فقیر، که نه نان و کار دارند و نه مصؤنیت مالی و جانی 

  اندباالنشینان، که از برکت اختالس و تارج ملت به ثروت های کالن و افسانوی رسیده 

 مافیا، که از طریق مواد مخدر و سایر انواع قاچاق به ثروتمندان کالن تبدیل گشته اند 

نیز سال پر از بهانه و باروت و بحران است.مسؤلین سرکار و زورمندان با بهانه تراشی ها و  ١٣٩٤

بی  از دست فقر ودر یکسو مردم است که  فقط در فکر تاراج و ثروتمند شدن هستند.  اغوای مردم،

امنی به فغان آمده اند و در سوی دیگر صاحبان قدرت و مافیایی ها اند که روز بروز چاق و چاقتر 

 دیدار نیست.پهر فرد این وطن مشوش و نابسامان است  چون هیچ روزنه ای در افق  می شوند.

گروهی  ،سال ١٤ آفت تازه ای است که بر معضالت کهنه تل انبار گشته است. داعشی شدن کشور، 

زیر نام داعش از آب گروه نقاب پوش دگر  اینک در فصل تازه،زیر نام طالبان و شرکا جنگید و 

درین پروژه  در افغانستان یک پروژه است. صلح ، های تاریخی دجله و فرات  سرکشیده است.

کسی که درین پروژه  منافع برخی از کشور های معظم جهان و کشور های منطقه ذیدخل است.

در بیع و شری این   ندارد مردم افغانستان است و این دیگران هستند که در غیاب مردم،نقش 

مردم افغانستان بی آنکه نقشی در تعین سرنوشت خویش  می زنند. گودالمتاع ترازو بر هوا و 

 وارد فازهای ناشناخته و جدیدتر بحران می گردند.  داشته باشند،

اگر مردم و خاصتن افراد و گروه هایی که  ضرورت دارد. ملت ما به بیدار شدن و تصمیم گرفتن

 ، نیمه فعال و منفعل هستند،فعال ،سیاست های جاری کشورحاشیۀ در  خارج از حوزۀ قدرت،

بحران  بیدار نشوند و با فکر و عمل مشترک برای یک حرکت ملی اقدام نورزند،

 ...؟!ابهام خواهند ماند.همچنان ادامه خواهد یافت و قربانی دادن ها تا بینهایت  در

 


