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 !تلخ وطن یها تیعقوا یالبال در
 

 ه،افتی تیواقع یلیتخ و یافسانو یآن خورد ساخته، جام جهان نما یاقعرا به مفهوم و ایدن ،یفن اطالعات گسترش

در  یانکشافات جهان انات،یجر ع،یبه لسان خود با حوادث، وقا یباخبر ۀجهند نینوآفر یبا تکنولوج کسانی انیجهان

 ینظام ها ۀبست یو آمازون و عقب درب ها قایفرامور در اعماق جنگالت ا گرید . ابندی یم یاسرع وقت دسترس

 دهیناگفته و ناشن اتیجنا یممالک بس یو حصار کش یخبر یچه در دوران بچنان ماند.  یپنهان نم یمطلقه و استبداد

 .ماند

 نیدر مورد اعمال و کردار اراک قاتیغرض تحق دیام ۀروز باز شدن روزن ۀمهم، دلچسپ، عمده و آموزند عیوقا از

 نا مشروع شان برمال شده و یها یریاست که هرگونه دست برد بهره گ یدولت ها و گردانندگان تشبثات خصوص

کوم مح یبه جرم فساد ادار یریوز ایو  صدراعظم ایو  جمهور سیانده، رئنم دهیپوش یانتینوع سوء استفاده و خ چیه

 یالم ۀبه جرم فساد و سوء استفاد یاقتصاد کریسسات غول پؤم یویاجرائ نیآمر ایو  ند،یب یم ءو مؤاخذه شده جزا

 .گردند یزندان م ۀروان

ر زنان ب یاست که شامل تجاوزات جنس یکه عبارت از فساد اخالق دهیباز پرس ها افزوده گرد نیدر ا گریعد دب   کی و

 .است یاسیبا سوء استفاده از مقام، پول و قدرت س

انستان افغ سابقه بودن آن در یو ب رینظ یالرغم صراحت و وضاحت و ثقلت حجم غارت و چپاول ب یکمال تأسف عل با

 قیو خواب گران وعم نیمفسد یمال و یاسیوذ سخاطر تداوم نفه وطن ب نیو عدالت تا حال در ا مستنطق و مفتشدرب 

 یاالب ندینشده که به فاسد و فاسق گو دایرود. چه جرئت آن پ یها هم روبه زوال م دیغفلت مردم تا حال باز نشده و ام

 .کمان است یچشم قشنگت ابرو

رار باز خواست و پرسان قمورد  دندیکوب یم نهیرا به س بیغر ۀسنگ بچ روزیتنها چپاولگران معلوم الحال که تا د نه

 تیهادر برابر مردم با ن یرونیشده در حسابات ب رهیذخ ۀها ثروت نامشروع و سرقت شد ونینگرفتند بلکه امروز با مل

 نیکه هم یزنند. در حال ینوا م یو مظلوم و ب بیو حق غر تعدالت، مساوا و داد از ستادهیا یشرم یو ب ییپر رو

 . همانو هستند مردم بوده اند تیو مظلوم یبدبخت ،یچارگینوع فقر، ب هر یادیعامل بن تیدزدان خود در واقع ۀدار
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)نه خس دزدان(  دست ماه دزدان با پشتاره و چراغ ب م،یخوان یخود را سرآمد اقران م ،که ما در همه امور یطور

 .اند ایدن نیسارق نیدرا تر دهیو د نیترایح یدانسته ب یفن دزد نانخود را قهرما

کمک  ونیها مل ونیمفسد و خائن َدورغارت مل یو حام پرست، دزد پرور تیجنا ی  کرز یسال سردمدارسیزده 

دگر نبود، بدون  زیچ تیو حما تیمصون تیعامه با نها یها ییو غصب دارا اکیرونق تجارت و قاچاق تر ،یخارج

بوده  یو پوشال یشیمبارزه با فساد نما ساختار ها و شعار ها به نام الت،یهمه تشک ،از خدمت به ملت افغانستان یاثر

 (1) .دیحفظ گرد یشخص کرز تیبه هدا نیمستند و مؤثق مفسد یها هیدوس

 یاسیس یقو ۀکه دل و گرده و شهامت و اراد یبه شرط ست،یمفسد در افغانستان کار دشوار ن ۀفساد و مؤاخذ قیتحق

شخص  کیخانواده ها اقوام و اقارب  ایو  ینفرادها توسط اشخاص ا یدزد و باز خواست موجود باشد.  هیتصف یبرا

 نوع هراس صورت چیمتنفذ دولت بدون ه نیاراک یوق تیمنظم متشکل و هم بسته با حما یدسته ها دار و ایمتنفذ و 

 .گرفته

 دیا. حاال بنشد نیتأم یصورت نگرفته و عدالت یافغانستان باز خواست گناه  یها ب ونیمل ۀشد ختهیمورد خون ر در

 یبیعوام فر یاند و سخت در طراح دهیکه تا هنوز نقاب خدمت به مردم به رخ کشصورت گیرد دزدان  نیحسابات با ا

 .گردد یبدتر و ابتر م نیحالش از ا دهیوطن روز خوب ند نینه ا ور ،دعامه انغشوش ساختن اذهان و م

 :و فانه کار ندارد نیساده است و ق سؤاالت

 منقول  تیو ملک یچه داشت یو ولسوال شو ارنوالڅ، یقوماندان، قاض ،یاور، والمش ر،یکه وز نیقبل از ا

 ات چه بود؟ یو موروث یمنقول شخص ریو غ

 ؟یمعاش ماهوارت از کجا کرد یرا منف یرونیو ب یدرون یاندوخته ها نیحاال ا 

 

** * ** 

 

 نیلود زهللایروان، داکتر عزو شاد ادیوطن پرست و صادقم زنده  ز،یاز دوست عز ادمیوطن  حالت درد آور نیبا نوشتن ا   (1)

وطن  قیدفرزند ص نیا ۀانیگرا هنیو م فانهیافغانستان با احساسات شر یبیو عوام فر یبیجهان فر یبرا یکه چگونه کرز دیآ یم

 .خواهم یم نیرا بهشت بر شیشاد و جا روحش .کرد ینامردانه باز

          
 


