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  با گچ بر دیوار نوشته شده:

                       "آنها، جنگ طلب هستند"»     

                                             برشت .«خود اکنون، در میدان جنگ، از پا در آمده است ؛وآن که این را نوشته

 فرید سیاوش

نیستند، متفق و متحد در ج وّمزدّگذشته از آن که در صحبت اخیر شان قضاوت جناب داکتر عبداهلل  مثنویقافیه های 

 .اند سمفونی نا پذیرو  برابرنا  نا زیبا، هاآهنگ و موسیقایی آن ،وزن نبوده

دوم را فراموش کرده  قافیه؛ ولی ستان باید توبه کنند و به جنایت افتخاریآمده است که کمون داغ مصرعقافیه اول در 

  اند که بفرمایند ، افتخار  ویرانی یک شهر و یک کشور نصیب کیها شده است؟ 

 "چها  در پیش داری ،چها درپس          هزاران عقده پیداست حرفتپس  "

نه  و دو قافیه مصرع. یک وزیر شده است ایشانبه پیشنهاد ستان ییکی از این به اصطالح کمون همان مصرع،اما در 

  نا پخته؟و کدامین را اند سروده  ،. کدام یکی را عاقالنه و فهمیدهمتناقض علیحده بلکه

زندان حد اقل در بگذارهر کس از اعمال وکردار خود در گذشته وحال اگر نه درپشت میله های به این باور دارم که 

 حافظه تاریخ که بدستان پاک وبیغرض نوشته شود, مسئول وپاسخگو باشد.

 -پرونده جرایم جنگی ونقض حقوق بشر در افغا نستا ن کامل نخواهد بود اگر نقش ومسئولیت نیروهای خارجی

ینکه به چی عنوان) کمک صرفنظر از ا  و مزدوران استخباراتی اجیران جنگی میجر های پاکستانی و ی,یامریکا روسی,

 .نشود  سیربر  نآ در ویا جنگ( به افغانستان امده اند ,

برای حکومت داری خوب و خدمت  رهبران جهادی نخست باید به نقد کارنامه های خود بپردازند. به گفتۀ یک دوست 

نمیشد که تا هنوز در انبوه تصورم   .که توانایی های امروزی مهم و ضرور است؛دیروز" !افتخارات "نه  ، به مردم

  .نوازندو انتقام می  ترحمترانه  سرنای جهاد هم از سرِ دیگر  . باورم نمیشد هنوزندشرمگین گنهکاران ایستاده ا

 د.  فکر می کردم از آن سنکر و آن فکر و ذکر که نمی نفسباورم نمیشد که تا هنوز با اندیشه های کهنه و زنگ زده 
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ساختن با  وسازش  شِفکر می کردم با دیروز کنار آمده در تال  .ند؛ بریده اامروز خریدار ندارند دیگر در بازار سیاست

بی گناه و  ننگ و عزت و هستی صد ها هزار انسانِ انوامدار خوب میدانم که امروز و عبور به سوی فردای بهتر هستند.

تعرض بر   قافیه. تندم نیسو هم ردیف با مدافعین سر به کف عزت و ننگ و هستی مردم وزن؛ هم بی دفاع وطنم

از دو  قافیهآن دو   ؛هم وزننه و  دنن ا نه با هم همسا ؛به طوی دارند تفاوتِدفاع از جالل آباد با هم  قافیهجالل آباد و

  .اند  "متفاوط"جنس 

یک سر دیروز بود که  همین بلی   د.یرا تا امروز در بغل گرفته ا و زانوی غم دیروز تدبیر شده چرا نا شکیبا و بی 

دسته به شما سپرده شده و امانت و  که دو و مجهز ترین اردو های منطقه مجربترینزمین به تاراج رفت، یکی از 

د که نهیچ از خود پرسیده ا .لیالم و نابود کردید نرخ آهن پارهپاکستان تحفه داده شد و یا به به  سرمایه ملی بود؛

و جغرافیای بنام  شهریان کابل ویرا بر جهنم وازۀ در هفت +یکچه کسانی   ؟این خیانت و جنایت را کی کرد

 باج خواهی از نام جهاد تا به کی؟        ؟ندباز کرد افغانستان

 شهر ِ زبون کابلست  هر طرفش انفجار    مرز جنون کابلست   کاسۀ خون کابلست

بافته و خشونت وتقلب  در چنین دم و دستگاهی که تافته آن از رشته های خصم  از مردمقایق رانی هنگام وامداری 

بسیار  انو امواج بزرگ آن و بحران بهای بزرگ سیاستآشما برای  گفتاری و رفتاری  شده است؛ هنر ندارد. قایق

  کوچک و آسیب پذیر است. 

دیروز نمی بیند. می پنداشتم که به و بستۀ امروز و فردا را دیگر از دریچه تنگ و تاریک  شان نگاه تصور داشتم که

هنرش و سیاستمدار خوب  .درک تعریف جدید از سیاست رسیده اند و میدانند که سیاست همبودی متفاوت هاست

ولی  دقیق آنها است. ی تصمیم گیری درست و اجرایی ساختنبراو انتخاب لحظه های مناسب زمان و مکان در شناخت 

خصم از سنگر و بلند گوی ارشادات شان  تهی از آنهمه مهم ها بود.   عبداهلل اخیر داکتر عبداهلل سیاستخورجین 

 . بود به هوا رها شده ؛ رنگ و رونق و افتخاری نداردامروز  دیروز که 

سیاه و سپید  نداز نسلی  می پنداشتم که معتقد شده ا را ایشانجایگاه دیگری داشتم،  شانمن در ذهن خود برای 

با نمیتوان  را حقیقتِ تاریخهمچنان که .  آشکار و مشخص ساختاحساساتی  نیه هایشود با بیایکردن دیروز را نم

 دارند کالن ! یمشکل شانقضاوت مثنوی قافیه های ولی آموختم که  . تغییر داد تسویه فزیکی، تکفیر و تهمتچماق 

ابریشمین های  جادهدر  که در این امر مهم تجربه و شایستگی دارند. تا مردم بتوانندیبه آنانرا د  دفاع از وطن یگذارب

  ان آرزو می کنم!شت براییقموف .را فتح کنند قله های بلند زندگی و سازندگی و بکشندسبز  آرامش نفس 


