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 احمد عارفی:نويسنده

 ٢٠١٣ مارچ ٠٣

 نامۀ سرگشاده به رئيس جمھور کشور

  ست و تفرقه انداز شما را نمی خواھنديمردم ھرات والی شون
تانی، فرھنگی و ستراتيژيک افغانستان در طول تاريخ نتوانسته است که از ستم ھرات به عنوان يکی از شھر ھای باس

پا خاسته اند تا قدمی را به جلو بگذارند، وحدت و ه که مردم اين ديار ب حکام قلدر و ستمگر در امان بماند و ھر وقتی

 آنھا يا به رکود ۀقی خواھانحق و تره آرزو ھای شان شکار توطئه ھای مختلفی گرديده که در نتيجۀ آن حرکت ھای ب

  . که به سقوط کشانيده شده است مواجه گرديده و يا اين

را نيافته اند تا خود در تعيين سرنوشت  اين يک واقعيت انکار ناپذيری می باشد که مردم ھرات در طول تاريخ چانس آن

 انگليس ھا تا زمان روسھا و از دوران له از زمانأ نموده بتوانند و اين مسءو تحقق آرزو ھای خود نقش الزم را ايفا

حکومت طالبان تا زمان شما که بوق و کرنای عدالت پسندی حکومت تان گوش زمين و زمان را کر کرده است ادامه 

دارد يعنی ھراتيان ھمواره مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند ، حقوق شان پايمال گرديده و ثمرۀ زحمت ، ايثار و تالش 

  . بابان قدرت ريخته شده استآنھا به جيب ار

  !جناب رئيس جمھور

گان دارد ، اگر امروز اختطاف جگرگوشکند ، اگر امروز در ھرات امنيتی وجود ن اگر امروز فساد درھرات بيداد می

مردم ھرات به بزرگترين مصيبتی مبدل گرديده و فرزندان شان تکه تکه و پارچه پارچه  در ميان بوجی ھا برای شان 

دست مورد حمايت حکومت شما در ھوای سرد ه شوند، اگر امروز مردم ھرات از دست دزدان چراغ ب اده میتحويل د

زمستان بر فراز بام ھای خانه ھای خود شبانه به پھره می پردازند، اگر امروز مردم در جوار پسته ھای امنيتی شما 

رات می پردازند، اگر امروز ھيچ کاری بدون شوند، اگر امروز مردم ھرات از بيکاری به تظاھ چپاول و کشته  می

 نمی شود، اگر امروز اعتياد در ھرات به اوج خود رسيده، اگر امروز ءپرداخت رشوت در ادارات حکومت شما اجرا

 مردم افغانستان ۀ جاسوسی کشور ھای ھمسايه مبدل گرديده و ترکيب جمعيتی آن به نفع دشمنان ديرينۀھرات به الن

باشند، اگر امروز توليدات ھرات به نفع صادرات  ت، اگر امروز سرمايه ھا از ھرات در حال فرار میر خورده اسيتغي

کشور ھای ھمسايه صدمه می بيند، اگر امروز ھرات از پيشرفت به سوی ترقی و تعالی باز ايستاده است و پروژه ھای 

يده شده است ز اوج عزت به حضيض ذلت کشاناساسی و زير بنائی آن متوقف گرديده و در يک کالم اگر امروز ھرات ا

ه دانند چون وقتی به تحليل ھر يکی از مصيبت ھای ذکر شده می پردازند در عقب آنھا ب ول میؤمردم ھرات شما را مس

چنين خاطر حمايت از ه نمايند و اگر شما را ب صورت مستقيم و يا غير مستقيم نقش پای ياران شما را مشاھده می

اصلی حوادث ھرات قلمداد نمايند آنھا را مالمت کرده نمی توانيم، چون اين ياران کينه توز و مشاورين ول ؤافرادی مس
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مغرض شما بودند که با سوء استفاده از اعتماد شما نماد عزت ، صلح و سازندگی ھرات را مورد حمله قرار دادند تا 

امرهللا « آقای ۀستد و اين شما بوديد که به گفتامواج خروشان صلح و سازندگی در ھرات از تالطم و حرکت باز باي

 تا پاسی از  نيمه ھای شب را در ارگ رياست جمھوری می نشستيد و ،ست ھای ھرات دشمنيونبا جمعی از ش »صالح

 وی ميز خود میر پالن نابودی ھرات و سيه روزی مردم آن را بر،جای پالن بھبودی ھرات و بھروزی مردم آنه ب

  . گذاشتيد

داديد و ديگری را موظف می   می»شيخ الحديث«ين شما بوديد که به خاطر ايجاد اختالف در ھرات به يکی لقب بلی ا

وجود بياورد و در بدل امتيازاتی از جانب شما به تضعيف ھرات و ه ساختيد تا شورای به اصطالح دفاع از مرکز را ب

ات  به بزرگترين استقبالی از شما در سطح افغانستان که رھبری و مردم ھر پردازند در حالیعليه رھبری آن بتوطئه 

اسماعيل «بلی اين ياران شما بودند که فرزند ارشد . پرداخته بودند و ھيچ مشکلی ھم با شما و يا مرکز کشور نداشتند

سماعيل ا« قتل فرزند ارشد ۀ را جھت استماع پروس»نائب زاده« را در ھرات به قتل رسانيدند و اين شما بوديد که »خان

که وی را به محاکمه بکشانيد بعد از شنيدن پروسۀ قتل  عوض اينه  به قصر رياست جمھوری دعوت کرديد و ب»خان

 وی را با ابراز تشکر از معلومات ارائه شده رخصت نموديد ، اين شما بوديد که مليشيای شيندند را »ميرويس صادق«

جيع و حمايت و ھدايت کرديد، اين شما بوديد که روند سريع باز خاطر ايجاد ناامنی و قتل و قتال مردم ھرات تشه ب

سازی در ھرات را متوقف کرديد و اين شما بوديد که با گماشتن افراد بی شخصيت، بی کفايت، چپاولگر و مزدور 

وز  ھرات را از مسير سالم صلح و سازندگی منحرف و در مسير قھقرائی امر-ولين امور اين واليت ؤمسبيگانه بحيث 

  .آن قرار داديد

خالصه اگر امروز  ناامنی، قتل، فساد، رشوت، خود سوزی، بيکاری و بی بند و باری  در شھری که شما شھر 

کند مقصر اصلی آن شما ھستيد چون وضعيت درد آور و نا   خوانده بوديد بيداد می»اسماعيل خان« و شھر »انصاری«

 درايت، توطئه گر و تفرقه انداز شما است که نه از حکومت داری بسامان امروزی ارمغان گماشتگان بی کفايت، بی

  . چيزی می فھميدند و نه ھم از مردم و محيط اين واليت درک و شناخت درستی داشته اند

باشد که ھرات را به  پلزائی شما آخرين مھرۀ بی کفايت شما میوپ والی »د شاه صباوداو«! بلی جناب رئيس جمھور

درست . رت طلبی و  بی دانشی اش در امر اداره و  جامعه شناسی به پرتگاه سقوط قرار داده استعلت قوم پرستی، شھ

ی أاست که بنا به داليلی مورد اعتماد جناب شما قرار دارد اما ھراتيانی که در انتخابات رياست جمھوری برای شما ر

  . را بر سرنوشت آنھا مسلط نمائيد»باد صوداو«داده بودند انتظار آن را نداشتند تا افراد ناشايستۀ مانند 

اين شخص مورد اعتماد شما که تلويزيون ھرات را به تشھير خود اختصاص داده، ھراتيان را به اقوام مختلف تقسيم 

مورين ھرات از جمله شاروال محترم اين شھر که روزگاری از برکت زحمات شبانه روزی اش ھرات در أنموده، با م

گرديد درگير گرديده و  ان قرار گرفته بود و اين امتيازی برای دولت شما محسوب می ھزار شھر پاک جھۀجمل

کند و با دادن وعده و  والی شما در امور شورای واليتی مداخله می.  صالحيت کاری و مالی او را محدود نموده است

ندانان امنيه در ولسوالی ھای موحيث ولسواالن و قه وعيد ھای مبنی بر تقرر اقارب بعضی از اعضای شورای واليتی  ب

ارنوال ھرات  څ»ماريا بشير«او از . س شورای واليتی قرار بگيردأھرات بر آنان فشار می آورد تا فرد دلخواه او در ر

نمايد تا به کانديد   استفاده ابزاری می،در جھت تخويف بعضی از اعضای شوری واليتی که گويا مشکالت جنائی دارند

دھد در   مردم افغانستان خصومت نشان میۀاو نسبت به جھاد قھرمانان. ی داده شودأورای واليتی رمورد نظر او در ش

نمايد و   آنھا را از ھمۀ مردم مستحق تر قلمداد می،از مجاھدينای  خود با عده ۀکه در جلسات خصوصی و شبان حالی

نا امنی و مشکالت اقتصادی و اجتماعی مردم ثريتی برای بيرون رفتن از بحران اختطاف و ؤ او ھيچ پالن و مهباالخر

  . ما ندارد
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 کوچکی از افراد استفاده جو يا اسالم ۀ به ايجاد حلق»د صباوداو«توان گفت که بزرگترين دست آورد  ت میأبه جر

 فگيرد که در فيس بوک و شماری از رسانه ھا ايجاد نموده است تا با نام ھای مختلف از او به توصي دشمن ارتباط می

تی مدبر ، دانشمند و دارای برنامه معرفی نمايند که گويا زحمات و کار ھای او در حدود بيست يپردازند  و او را شخصب

نمايد و در  علت مشترکات ايديولوژيک خود برايش کمپاين میه  ب»اسپنتا«از مرکز ھم آقای . دھد سال بعد نتيجه می

  مردم در کنار ۀکه بوجی ھای اجساد قطعه قطعه شد  دارند و يا اينکه مردم ھرات در چنگ اختطاف گران قرار زمانی

خاطر پرده انداختن بر روی بی کفايتی ه نمايد تا ب  زمينه سازی میه ایشود به نحو خيلی بيشرمان جاده ھا گذاشته می

فايتی و بی خبری  از مجلس سنا برايش لوح تقدير بگيرد که در واقع اين لوح تقدير سندی از بی ک»د صباوداو«ھای 

  .دولت شما بوده و چيزی به جز از اھانت به مردم شريف ھرات تلقی شده نمی تواند

تواند تا به روی قطعۀ کاغذی بنويسد که گويا افغانستان را تا بيست سال ديگر از  ھر کسی می! جناب رئيس جمھور 

ی که ضمانت ئه ھای ميان خالی و حرف ھاپاريس و توکيو و لندن و وا شنگتن ھم جلو تر خواھم برد اما اين وعد

ما امسال يعنی ھمين امسال . ما به بيست سال بعد کاری نداريم. اجرائی ندارد مشکل ما را برطرف کرده نمی تواند

خواھيم تا به  باشيم،  ما ھمين امسال کار می خواھيم، ما منتظر توجه دولت به وضعيت بد معيشتی خود می امنيت می

خواھيم، ما بايد در  شوند ما امنيت می نواده ھای خود پرداخته بتوانيم، فرزندان ما اختطاف و تکه تکه می خاۀمين نفقأت

اين شب ھای سرد زمستان بر فراز بام خانه ھای خود پھره نمائيم چون پوليس شما بی کفايت و يا شريک دزد است، 

 که اين والی به اصطالح شيک پوش شما ه ایھای بيھوداعتياد جوانان شھر ما را به نابودی کشانيده است، ما به حرف 

ما از جناب شما آرزو منديم تا لطف .  کند نيازی نداريم و حرف ھای او درد ھای ما را دوا کرده نمی تواند نشخوار می

عنوان يک مانکن در ه نموده و از روی دلسوزی او را به کابل و يا جای ديگری بفرستيد تا فروشنده ھای لباس از آن ب

  .ويترين ھای خود استفاده نمايند چون کار ديگری از او ساخته نيست

آيا شخص شما طرفدار ايجاد تفرقه ھای قومی ھستيد؟ آيا شخص شما طرفدار فساد اداری و قلدری ! جناب رئيس جمھور

مند رشد انديشه ه آيا شخص شما عالقمورين دولت و مردم ھستيد؟ آيا شخص شما با جھاد افغانستان دشمنی داريد ؟ أبا م

 آيا شخص شما طرفدار گسترش نا امنی ھا و اختطاف ھا ھستيد؟ آيا  باشيد؟  ھای ضد اسالمی و وارداتی در کشور می

 را داريد؟ آيا شخص شما طرفدار سقوط »ميرويس«شخص شما تحمل اختطاف و قطعه قطعه شدن فرزند دلبند خود 

باشيد؟ آيا  مند اعتياد روز افزون جوانان ھرات به مواد مخدر میه ا شخص شما عالقباشيد؟ آي اقتصادی ھرات می

 ما می باشيد؟ آيا شخص شما طرفدار فقر و ۀشخص شما طرفدار گسترش فساد اخالقی و بی بند و باری در ميان جامع

 شخص شما می باور داريد؟ آياباشيد؟ آيا جناب شما نسبت به عمل  به حرافی بيشتر  گی مردم ما میبيکاری و بی برنام

خواھيد که ھرات به النۀ جاسوسی کشور ھای ھمسايه مبدل شده باشد که ھرگز چنين نخواھد بود و اگر واقعاً چنين 

  .نيست مردم ھرات والی بی کفايت و قوم پرست شما را نمی خواھند و اميدواريم که شر او را از سر ما کم نمائيد

 و در حال توسعۀ ءد چند روزی ھم وی را به قندھار بفرستيد تا پروژه ھای در حال اجرا اگر خيلی از وی راضی ھستي

شاروال آن واليت را نيز فلج نموده، امنيت نيم بند آن سامان را به نا امنی و اختطاف گری مبدل نمايد و مردم آن ديار ھم 

  .به خاطر فساد و بيکاری به تظاھرات عليه دولت شما آغاز نمايند

سی را که در فساد اداری و رشوت دست دارد و قوم گرائی را در ھرات به اوج آن رسانيده است و در ضمن ما ک

. انگيزه و استعداد کاری ھم ندارد و مرض شھرت طلبی اش نيز شھرما را به ھرج و مرج کشانيده است نمی خواھيم 

شود تا خواسته ھای آن ھا تحقق  ه مردم داده میآخر آيا در اين نظام به اصطالح مردم ساالر شما کوچکترين حقی ھم ب

باشند که با وجود   می»اسپنتا« و »لودين«که از نظر شما مردم ھمان تيم کاری شما و افرادی از قبيل  پيدا نمايد و يا اين

اگر . ودنداشتن جای در ميان مردم و دشمنی با عقايد مردم ھمواره بايد به حرف ھا و ديکته ھای آنھا گوش فرا داده ش
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بندند و مانند دوران روسھا و بشود پس بايد مردم ما کوله بار خود را  نظام مردم ساالر به چنين حکومتی اطالق می

تره کی و امين «نوکران شان ترک وطن و ھجرت اجباری را آغاز نمايند چون در ميان مشاورين فعلی شما با مشاورين 

  .شود  فرق خاصی ديده نمی»و ببرک و نجيب

 اتباع مساوی الحقوق ۀکنند که ھم  آن حدود سه مليون نفر زندگی میۀدر واليت ھرات و حوم! اب رئيس جمھورجن

 و يا افرادی که »اسپنتا« شما با افراد بيدينی مانند ۀجمھوری اسالمی افغانستان به حساب می آيند اما ارتباط و مشور

 از مردم ما نمايندگی کرده نمی توانند  دوستان تان را ،جھیباشند و به ھيچ و  دچار تکليف روانی می»لودين«مانند 

.  حيث انسان شمرده نمی شونده  مردم اين ديار بۀکنند که گويا از نظر شما بقي مبھوت و متحير نموده است چون فکر می

د و رنج شان  نبايد با حرافی برای سه مليون انسانی که در طی سی سال گذشته در کنار شان نبوده و از در»اسپنتا«

 را ھم کسی به حيث نمايندۀ ھرات تعيين نکرده است تا اين فرد روانی در »لودين«خبری ندارد تعيين تکليف نمايد و 

مورد ھرات و شخصيت ھای آن ابراز نظر نمايد بھتر است اين ديوانۀ خود را در داخل کاخ رياست جمھوری زنجير 

 ۀشما تجرب.  جھت اھانت و تخريب ھرات و ھراتيان استفاده صورت بگيردنموده و از اين بيشتر نگذاريد که از او در

 را در گوش دادن به افراد مغرض و نادان تکرار نکنيد تا چنان حالتی ايجاد نشود که  يک بار »تره کی و امين«تلخ 

 يک عده از افراد ۀوسيله  به خيابان ھا بريزند و ھمۀ مسايلی که ب١٣۵٧ حوت سال ٢۴ديگر مردم ھرات درست ھمانند 

  . عکس و غلط ثابت شوده  ب،مغرض در ذھن شما جا داده شده

خاطر امنيت ه خاطر دلسوزی به مردم ھرات ، به نمائيم که ب بناًء خيلی احترامانه به حضور مبارک شما پيشنھاد می

ک کالم به خاطر خاطر نجات مردم از شر دزدان و اختطاف گران و در يه خاطر شگوفائی اقتصادی ، به بھتر، ب

شر اين والی فاسد، بی کفايت، خود خواه و شرير را از سر مردم ما کم نمائيد و کسی را به اين منصب ) ج(خداوند متعال

بگماريد که از مقبوليت مردم و درايت و کفايت الزم برخوردار باشد تا بتواند در دگرگونی اوضاع نابسامان کنونی نقش 

. که سرنوشت مردم ما را از دست يک بال  گرفته و به دست بالی ديگری تحويل نمائيد ه اين نمايد نءثر تری را ايفاؤم

 دوران رياست جمھوری شما حد اقل برای يک سال ۀباشد تا مردم ما با وجود کم لطفی ھا و رنج ھای فراوان ده سال

نتخابات آينده خاطرات خوشی از شما در راحتی کشيده بتوانند و بعد از اه  حکومت شما ھم که شده باشد نفس بۀباقيماند

  و ما علينا اال البالغ. اذھان مردم باقی بماند

  

  :يادداشت

اوضاع و و بيان تفاھم ما از تحليلی که از » عارفی«ضمن ابراز خير مقدم و امتنان بابت مطلب ارسالی خدمت آقای 

 توجه شان را به نکات آتی، جلب می ، در آيندهحالت کنونی ھرات، ارائه داشته اند، غرض ادامۀ مثمر و مؤثر ھمکاری

  :نمائيم

جھت نجات ھرات از وضعيت کنونی با آن دست و پنجه نرم » عارفی« به نظر ما اساس مشکلی که می بايد آقای -١

صاحب  و را به عوض آن که فردی مستقل» کرزی«کنند در خطوط اساس خود می تواند دو نکته باشد، نخست آن که 

شمارآورده و وی را مرجع عرض شان معرفی بدارند، شناخت شان را از وی به اساس گفته ھای خودش، صالحيت به 

 را »کرزی«که شخصاً خود را دست نشانده و فاقد صالحيت معرفی نموده است، عيار نموده، آماج حمالت خود باداران 

به اميد سربلندی کشور و رفاه مردم آن ھم در درون سينه اش " کرزی" و درثانی تصوری را که گويا قلب قرار دھند

در و ايران به مانند کودتاچيان ثور و مزدوران پاکستان " کرزی"می تپد، از مخليۀ شان بيرون نموده، اين را بدانند که 

، محسنی ھا، خليلی ھا و امثال آنھا يکی از وجود ربانی ھا، مسعود ھا، گلبدين ھا، اسماعيل ھا، مزاری ھا، سيافھا
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ن افغانستان است که در لباس يک افغان، خواستار نابودی کشور و تباھی مردم آن می باشد، و نمی توان از وی دشمنا

  .انتظار ھيچ نوع خير و صالحی را برای مردم افغانستان متصور بود تا چه رسد به آن که انتظار داشت

 معرفی داشته ايد و با يک حساب »زندگینماد عزت، صلح و سا«  فردی را که شما بدون نام بردن از وی به حيث -٢

باشد، به نظر ما آن فرد نه تنھا » اسماعيل خان «بائيستسرانگشتی از واليان ھرات، می توان حدس زد که منظور تان  

بی  صفاتی که به وی داده ايد، متصف نمی باشد بلکه به مانند ساير مزدوران ارتجاع و امپرياليزم، يکی از قاتالن هب

ندان صادق و متعھد افغانستان، يک تن از جواسيس کارکشتۀ کشور ھای ھمسايه، نماد ميھن فروشی و فرزرحم 

ببرک « به اجانب، نماد ارتجاع مذھبی و ترويج خرافات مذھبی و يکی از معروفترين مختلسان دورۀ حاکميت سرسائيدن

  . مزدور می باشد»کرزی« يعنی» امريکائی

مخالفتی داشته » سپنتا، لودين و صبا« مثلث شومی که شما از آنھا نام برده ايد يعنی بدون آن که با اصل موجوديت -٣

  :باشيم و نقش خاينانۀ آنھا را جھت استحکام قدرت ھای اشغالگر کم بھا بدھيم، بايد صميمانه خدمت تان بنگاريم

ته است، احياناً اگر کدام زمانی ھم در آنھا بنا بر اعترافات خودشان و ده ھا مقاله و مطلبی که در مورد شان انتشار ياف

از در کشف ھم لوژی گام زده باشند، نخست از کجا معلوم که ھمان ھمراھی کوتاه  صاحب ايديوھمراھی با مردمان

باشد تا ھمراھی با خلوص نيت و در ثانی سالھای سال است که آنھا نه تنھا به غير از ايديولوژی خدمت نبوده آنھا اسرار 

، خدمت به بازار آزاد و خدمت به تقدس سرمايه گامی نگذاشته اند، بلکه حتا در سطح باور ھم، ھيچ گونه به استعمار

  .تعلق فکری و عقيدتی نيز با آنھا ندارند

  :در ھمين جا بايد به عرض تان برسانيم

قاد شان، سرسازش و تمام آنھائی که به ايديولوژی مورد نظر تان باور مند بوده و ھستند، به تناسب راسخ بودن اعت

 رساندنھمکاری نه با اشغالگران داشته اند و نه ھم با ادارۀ مستعمراتی کابل؛ بلکه از ھمان نخستين روز ھای به قدرت 

 و متباقی »اسماعيل خانھا«امريکا و انگليس و ساير شرکاء بی باکانه در تقابل با آنھا قرار گرفته، خالف مزدوران 

در نتيجه . و شرکای شان، با استواری تمام عليه آن نظام مبارزه نموده و اينک ھم می نمايندميھنفروشان شورای نظاری 

تقاضای ما از شما اين است که حين صدور احکامی به ارتباط تعلقات فکری افراد، بکوشيد تا موقعيت کنونی افراد را 

ارزش  ،»وقتی بچه بوده اند«خود شان به گفتۀ را که يک زمانی و ی مالک قضاوت قرار بدھيد، نه اين که يک روز

  .دھيدب

در کنار آن که از تمام اشکال مبارزه من جمله افشاء گريھای شما نبايد صرف نظر کرد و يا به آنھا ھيچ  به نظر ما -۴

غارت، چپاول و کشتار ادارۀ  ؛ استعماریجناياتارزشی قايل نشد، جھت نجات کشور از يوغ و زنجير ھای اسارت و 

تی فقط می تواند انتقاد اسحله از آنھا مؤثر و کارمند باشد، زيرا از قديم گفته اند که دشمن مسلح را فقط می توان مستعمرا

 که معتقدان راستين ايديولوژی ھای انقالبی در مقطع کنونی به با زور اسلحه به زانو در آورد و اين ھمان کاريست 

  .تبليغ آن ھمت گماشته اند

  AA-AA ادارۀ پورتال

 

 


