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 ؟ ستها آمده یكش ی مسوول اوضاع پ
 

دربدتر  امنین وضع یافغانستان  م  ایسیوس  ت  یت  د، شدت حمالت جنگجو یخود برس  ان طالب،  یبر

  ت مواضع جنگ، ناتوان  یدرجبهات به هدف تقو   ت خارجر یورود كم سابقه دستجات مسلح باهو 

د  یر یومد  یدررهبر  ش دامنه نبر
  دفایع  یوهاب  ن  ه رزیمیف روحیبه هدف تضع  روان  ت جنگ، گسب 

نظام نیوخروج كامل  دوستان  فزون  یان  اوضاع  وخامت  به  راه  تا یبخش  مه  است  شده  وباعث  ده 

بزرگ متمركز    یامون شهرهاب  ، دامنه تهاجمات دشمن در پمحیل  یتهایهم حاكمیجه سقوط پیدرنت

 . گردد 

 دفایع   یوهاب  ن  یهای  وفداكار   یب  الرغم رشادت، دل  عیل  نانه نخواهد بود اگر اذعان نمود كه ی واقعبب  غ

بالقوه، دولت كنون  یادیدر م   ی ها ید نموده ونگرانیموجود را تهد  ایسیونظام س  ن جنگ، خطرات 

  ده مان مستول یموجود بر روح وروان مردمان رنجد  یدولت وساختارها  ه فروپایس  ینده از ناحیفزا

ای گرد ها وچه عوامل سبب  یروشن بخود نگرفته است كه ك  ن پرسش تاكنون پاسخ یده است، لذا 

جمع  توقعات  خالف  وضع  تا  است كه  و یانكشاف    شده  خالیكباردیافته  خطر  قدرت   یگر 

 . د ید نماین كشور را تهد یا یالدیه ده نود میشب یهای  ب  ودرگ

     ،می ستهدركشور خود    ت مرگباركنون  یوضع  یب  به باورم پاسخ واضح است، ما خود مسوول شكل گ

ه عمدتآ عادت شده است ب  وغ ی، روشنفكر ایسیان حلقات مختلف سینجا در داخل در میرچه در گ

   تفكر حاكم درجوامع عقبمانده ونر ب  موجود تحت تأث  یهایمان نسبت به بدبخت  یهای  كه ذهن وداور 

  دهند، قرارگرفته وسع ینسبت م  شانرا به عنرصخارجر   ت مشكالت داخیلی وسته مسوولیثبات كه پ

االت متحده یهمكارمانند ا  خارجر   یاوضاع موجود را بدوش دولتها   خرانر ی   كرسه بارسنگیه  شود كیم

كه  یل جنگ نقش دارند انداخته شود، اما آنانی وتمو   امون كه در طراجب  پ   یا مداخالت كشورهایو  

ونها  یلیكه به تر    الملیلی   حساب جامعه ب  نر   یومساعدتها   خارجر   یوهاب  دودهه حضور ن  در یط

ده است؟ ین رقم درشت دركجا وچگونه به مرصف رسیده است، اینه گردین كشورهز یبالغ ودر دالر  

، هفتاد درصد مردم ست سال حضور خارجر یكه بعدازب یك كشور ی در   باد آورده با رقم نجویم  یپولها

یس ابتدان    شان از دسب  ونها معتاد، یلیكنند ، میست مین خدمات محروم ودر فقر مطلق ز یتر   به 

 . ف وملوث به فساد یضع ی، نهادهایاجبار  یمهاجرتها

 



ن دولت تحت یآغاز   یها ز كه دررو   یانگشت شمار   یپنهان نخواهد بود كه تعدادهرگز د مردم  ی ازد

معیحما حداقل  از  حتا  غرب  نبودند،  یت  برخوردار  میشت  به  ثروتهایلیكشبه  وبه  مبدل    ی ادرها 

ده    یدردو دهه گذشته بحد  ان  یستم مافیوس اداره فساد    طبقان    یافتند، تفاوتهایدست    فرعون   گسب 

وع توسط   ونها یلیك عنرص فاسد موجب فقر میدزدانه    یا غنا یكفرد و یاست كه كسب ثروت نا مرس 

ستم یبه رسنوشت مردم حاكم شد كه خود شعار فساد را رسدادند. س  یده است، چهره های افغان گرد

زا مآورازمجرا  گاریس  یوال  مال  یفساد  ساختای  یرس  مفسد  ك  در   پتوكرایسیكل  عت  یر  دزدان(  )اداره 

 ت جزان  یاز معاف  ،وپاسخگو   میل  ك نظام عدلیه افگند، مفسدان معلوم الحال درفقدان  یجامعه سا

نهادها س  یبرخوردارگشت،  تحكم  تحت  در  ازحقوق  قادر   ومال  ایسیحراست  دودهه گذشته  در 

 یون از مرزهاب  در ب  میل  یم ثروتهای، بخش عظرا به محاكمه كشاند   د تا عامالن فساد بزرگ مالینگرد

  یهایه وابستگی عادالنه بر پاب  غ  یهای  د، تقرر یافته منتقل گردیم سازمانیتكاران جرایبه كمك جنا  میل

بزرگ    یمدرن واقتصادها  یش در كشورهاب  كه نظ  یمعاشات وحقوق بلند دالر   یگوناگون واعطا

 . ده است یحاكم مبدل گرد یسیومواد مخدر به پال فقر  یوالیجنگ، هب  ن وطن درگیوجود ندارد، در 

 لكس نشته واز اداره دولت كه  ب  ازات نامحدود در دفاتین به ارگ با امتیثروتمندان وقدرتمندان قر 

خوشگذران  یمسوول باشگاه  بمثابه  ودارند  داشتند  را  بوطن  خدمت  درحال  ت  نموده  كه یاستفاده 

آ قرس  تیهیمدافعان ا با كمب  یل میتشك  ن  وروستادست    ن خاك را كه اكبر با شكم  یدهند،  ن حقوق 

 . كرسنه در سنگر دفاع قراردارند 

كیس درسنگر دفاع از وطن ب  ت خطی وضعی   د داشت كه درچنیان قدرتمندان رساغ خواهیرا ازم  كمب 

غ برخوردار هستند  ی    در یت بیها كه دردامن فساد رشد وازحما  قرار داشته باشد، هكذا ستون پنجیم

 ی است، قدرتها   وقویم  ست  ینظام در محور منافع سكتار   یس دربرانداز یمرصوف دسا اكنون  ی   هم

 . جاد نموده است یا یمواز  یاز خود دولتها محیل

گوناگون،    یرا درعرصه ها یكیوتخن افت منابع هنگفت مالیكه درفوق تذكار یطور   الملیلی   جامعه ب

س افغانستان    ربنان  یز ، صحت، معارف، كاهش فقر و توسعه  ل سكتوردفایعیمنجمله تمو  در دسب 

افغانها خودبه كمك منابع بزرگ مال تا  را نر ب  مس  قرارداد  انكشاف خود  كه بخش  ید، درحالیمایپ   

تاراج رفته ونت  یتوسعو   ین كمكهایا  یمیعظ ش  ی ب  یب   چ  ال یورسبازان خ  ال یجه آن مكاتب خیبه 

 . نبوده است 

نام مردم بر یونی اسیطرح است، سوطن م  ی برهه رسنوشت ساز كه موضوع بقای   ك چنی در  كه از 

دولت بودكه   یكه بر رهبر یمبارزه ونزاع قدرت است، درحال  شان سوار است كماكان در ن    یگرده ها

جنگ، اعالم   یدانهای ت جنگ وحتا با قرار گرفی   در میر ی، مدمحكم در جهت انسجام میل  یتا قدمها

نمود كه ینان كسب میداشت، تا مردم اطم یت فوق العاده دركشور، ابتكار را بدست میوضع  یفور 

د یكشور در نبود زعامت وخال  . ن مقطع خاص قرار ندارد یدر  یراهبر

فكتورها به  توجه  عطف  وخ  یبا  وبغض  از حب  بدور  داز یفوق كه  درفوق ب  غ  ی های  الب  منصفانه   

ناپذ یرصاحت   ت آن ید كه مسوولی نما ید میبا تاسف وطن را تهد  یر یافته است، خطرات اجتناب 

اوج   شگوفان    خ  یتار   یخواهد بودكه در دودهه گذشته فرصتها  بعهده كسان   را در  واعمار كشور 

 . نموده است  وگرویه منافع شخص  قربان    الملیلی   غ بی     در یب یتهایحما


