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 ده ما پاییز استــکـدهار در ـهـب بریز استـمی دیرینه لـغ باز این دل از

 از میریزد فرو بر چهره ام بارانـب سرگردان  دـیـلرزد شاخه های ب باز می
 مــم که بی تابانه گریانـنـبی از میـب م ــانـشـا پریـداونــورم خـجـاز رنــب

 ز استـیــم انگــا غـیـن دنـاز ایـب

میباشد هنویسند دوش خوده ب این نوشته متن، امالء و انشاء لیتؤومس  
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 نی بهار پائیز است و مرگ شرافتهامیدا
 

 بیاید برضد چپاولگران برخیزیم
 
 زند. ـیـزی، همه بر می خـیـو اگر برخـزم، تـیـن اگر برخــم

در این غم نباشید که چرا به فالن مقام نرسیده اید. در این فکر باشید که آیا لیاقت آن مقام را دارید. از  کنفوسیوس:

این غم نخورید که چرا مشهور نیستید بلکه بکوشید تا 

 شایسته شهرت شوید. 

به فکر صفات خویش است و مرد پست به مرد بزرگ 

می ترسد  فکر جاه خود، اولی از اشتباه و خطای خویش

 . و دومی از بی مهری دیگران

به جوی حق است و مرد پست و  جست مرد بزرگ در

من هر روز از سه جهت در خود می نگرم   دنبال منفعت.

دوم آنکه آیا با دوستان از راه صدق و صفا بیرون  نمی تابم؟  اول آنکه آیا در رفتار با دیگران از حکم وجدان سر

  دهم عمل نمی کنم؟ خالف آنچه تعلیم میر آیا خود ب هدایت دیگران سوم آنکه در نمی روم؟ 

 
 وطن ما یآدم ها

 

اجتماع كنونی، آدمهای را می یابیم كه متاسفانه با گذاشتن یك نقاب دروغین بر چهره واقعی خود و یا نقش بازی  در

میشود، چرا كه چهره اما این نقاب همواره از چهره واقعی آنان برداشته  در كنار واقعیت ها زندگی میكنند!كردن، 

واقعی زیر نقاب باالخره روزی خود نمایی خواهد كرد و حقیقت روشن خواهد شد. همچنین فردی كه با شخصیت 

خوبی میداند و از آن آگاهی كامل دارد. به دروغین خود، زیر نقاب زندگی میكند، تنها كسی است كه واقعیت امر را 

ه فرد تا چرا ك ن دارد و مردم را كماكان بفریبد!ند، شاید بتواند خود را پنهاقدر فرد بتواند استادانه تر عمل ك البته هر
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است. و این توفیق كاذب، برای او پاداشی  آخرین لحظات حیات خود زیر نقاب خویش، به ایفای موفق نقش مشغول

چنین زندگی به مفهوم  به حساب میاید و همواره شاید برای آنان نوعی مفهوم داشته باشد، اما از نظرعموم انسانها،

انسانهای  . !واقعی زنده بودن و زندگی كردن نیست. آنان با دیگران پیوندی ندارند. آنان تنها هستند و تنها میمانند

میدانند اما عادت دارند، بیش از اینکه گوش دهند، صحبت میکنند. خود را وارد  جفنگ که در ظاهر خود را چیزفهم

وسل به دروغ هم که شده خود را مطرح می سازند. اینان تحمل پذیرش اشتباهات کنند که با ت گویی میو  هر گفت

خود را ندارند. خود را همواره حق به جانب میدانند. آنها پیشنهادات را رد میکنند، چرا که پذیرش آنها را نوعی 

 فرودستی میدانند. 

 
 

  یم دهه چپاولگرییکن
 

فت احمدزي فرو ر کرزی و ۀکابین اطرافیان و ۀهمه کمک های خارجی فقط در کیس ا  شته تقریبذطول پانزده سال گ در

و با همین پول هاست که صالح الدین ربانی، یونس قانونی، برادران کرزی و فهیم، رسول سیاف، خانواده مجددی و 

ی و زاخیلوال، وزیران و واالیان، دبل عبدهللا و قضات و لوی څارنوال، احدالگیالنی، رحیم و فاروق وردگ، قاضی 

هللا خالد ا شیرزی و وارثین حاجی قدیر، اسدامرهللا صالح، گل آغ

و بسم هللا محمدی، عطا محمد والی بلخ و حاجی نبی و کامگار 

اهش، انوری و شیخ آصف محسنی، سفیرانی هشریک پیدا و پن

، یل، مال تره خاحمدزيغنی اشرف و وابسطه به حامد کرزی 

هللا گل مجاهد و دیگران یکباره صاحب ملیاردها دالر، شهرک 

های خصوصی و بلدینگ ها و شرکت های تجارتی گردیدند و 

قادر به کنترول آنها نیست. همچنان بیشترین  یدانند و هیچ نیروی هر کدام خود را قدرت های مستقل در کشور می

محرم  ۀاسناد افشا شد .المللی نیز در اختیار همین ها قرار داردسسات بین ؤهای بازسازی، امنیتی و اقتصادی مپروژه 

از جانب حلقات داخلی خود ضعیف و در برخی از مواقع بی  یکرزامریکا نشان می دهد که  ۀدیپلماتیک ایاالت متحد

 .توجه به نیک و بد خوانده شده است

 
 وطن چپاولخانه  چپاولگران در

 

متهم به  انش معاوناناحمدزي تا  کرزی و ۀخانواداز 

هنوز کسی در پیوند  ، اما تاو هستند فساد اداری بودند

احمدزي و کرزی  با فساد اداری محاکمه نشده است. 

از بانک ها  برخی انش با اعضای خانواده و معاونان

 کشیده محکمهآنان به  اند اما هیچ یک ازرا تاراج کرده 

همین حال وی موضع گیری در برابر  نشده اند. در

 را در برابر وزیر مالیه قابل توجه می ارتشا و فساد
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پس از افشای حساب های بانکی وزیر مالیه و چگونگی واریز شدن پول های بانکی به حساب وی در چند سال  دانند. 

مبارزه با فساد اداری را در برابر وزیر مالیه پرسش برانگیز می داند  ۀموضع گیری ادار مشرانو جرگهیس ئگذشته ر

معلومات درست و شفاف از  ۀنمایندگان خواهان ارائ ملی در بررسی این دوسیه انتقاد کرده اند. و از کوتاهی شورای 

 .زاخیلوال باید در این مورد به مردم افغانستان پاسخگو می بود سوی حکومت در مورد این پول ها شده بودند: 

بولدک در چنگ جنرال عبدالرزاق شمال در چنگ عطا محمد و گمرک سپین  ۀنویسد که گمرک عمدمی  نیویارک تایمز

خیانت دانیم چون اگر او خود در این  آن را سند فساد شخص زاخیلوال می قوماندان امنیه قندهار است، اما ما عمدتا  

بررسی  ۀرفت. این اسناد نتیج ه یغما نمیملی به این پیمانه وسیع توسط زیردستانش ب ۀبود، هرگز سرمایملوث نمی 

 بندرو داز رنوالی و ریاست عمومی نظارت و مبارزه علیه فساد اامنیت ملی، لوی څ ۀک ادارت مشترأو تحقیق هی

مبارزه علیه فساد اداری و فرمان  ۀاین تحقیق به درخواست ادار  .های بلخ و ننگرهار است خم و گمرکحیرتان و تور

 .است ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته

 

 
 لپایان بخش او
 ادامه دارد

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


