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 ن تجویز شده است!ک  س  فکر می کنم به قدر کافی م  

اد مبارزه با فس جلساتلندن در حال حاضر میزبان  شهر زیبا و تاریخی خوانندگان عزیز این نوشته بی گمان اطالع دارند که

ت که در این ز کسانی اسنیز یکی ا ، رئیس جمهور زور زورکی افغانستان"اشرف غنی"آقای  است. 

   .ورزیده استاشتراک  اجالس

غیر افغان، هم مردمان عادی و هم مردمان صاحب ، افغان و قرار گفتۀ خیلی از انسان ها افغانستان

زار فساد است که تا فرق در لجن یکشور هاییکی از  کرزی و غنی، ، حتی حامیان غربینام و مقام

  اداری غرق است.

 ز جملها افغانستان را در کنار نیجریه اخیراً ضمن دیدار با الیزابت دوم ملکۀ بریتانیا که دراعظم بریتانیا،، ص"کامرون"آقای 

صاحب نام و مقامی است که کشورش در  و سیاستمداران اسد ترین کشور های روی زمین خواند، یکی از همین شخصیت هاف

 می باشد. رمهم و اثر گذا فات اخیر کشور ما یکی از بازیگرانانکشا

 ان مردمدر می نظام فعلی و نظام قبلیافگنی  نفاق بی کفایتی و فساد وبرخی از هموطنان ما نیز که از جهات عدیدۀ نسبت به 

ر د خویش از طریق اعتراضات تجمعی و وسیعو نارضایتی برای ابراز خشم لندن  کانفرانسدر اولین روز  معترض هستند،

 ارت ها گرد آمده بودند. با حمل پالک ،جلسهنزدیکی محل 

طاب خمانند این سخنان  یو چیز هایتبعیض طلب  با فریاد های بلند آقای اشرف غنی را دروغ گو و ینفر سه دو قرار شنیدگی

به  ،که اسیر پنجۀ افراد فاسد است ،کرده خواهان آن شدند که دولت بریتانیا پول مالیات مردم این کشور را با کمک به افغانستان

 د. و...ندهباد 

 همردم به دو یا سه دسته تقسیم شد ،قضایا و انکشافات در کشور مامطالب،  ست که در این مورد هم، مانند سائر موارد،روشن ا

پرداخته و تعدادی هم با توجه به  و به دفاع از آقای اشرف غنی بعضی به نکوهش این سخناناند. برخی سکوت اختیار کرده، 

 .معترضان جانبداری کرده اند ند، ازنان ما عین واقعیت هستسخنان این هموط این که

وم است، به دو دلیل از تجمع افغانان و از سخنانی که آن ها در برابر آقای اشرف غنی به کار نگارنده که از جمله افراد گروه س

های امدادگر به افغانستان  کشورمالیۀ مردم بریتانیا و سائر حیف و میل پول  نظر شان در باب جلوگیری از ند، همچنانه ابرد

 پشتیبانی می کند:

شرم آور چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. قسمی که یاد شد، همه مردم جهان از این موضوع  ستانـ فساد اداری در افغان1

ی، ورت ریاست جمهبر سر تقسیم قدرت، تخلف در انتخابا و کشمکش با خبر هستند. موضوع فساد اداری، اختالفبرای ما 

بونی ج ،گروه های تروریستی ن امنیت و قلع و قمعتأمی و زدودن فقر و رفع بیکاری علیۀ مواد مخدر ومبارزه  ناتوانی دولت در

ای ملی و قوۀ قضائیه و قوۀ مجریه برای رسیدن به منافع تالش های سکتاریستی زورمندان دولتی، اعم از سنا و شور در برابر
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و مداخالت  عاجز آمدن در برابر زورگوئی ها ی و...، سرکوب غاصبان ملک و زمین مردم،فردی و خانوادگی و منطقه ئ

 گونهدرماندگی در مبارزه علیۀ گروه های ناتوانی در محو جواسیس و دست پروردگان دولت های بیرونی، پاکستان،  مبرهن

ته ارگرایان کوشت پنهان نمی شود ـ هر قدر پندبا دو انگ با هیچ هنری که ؛فتاب روشن استآمانند  ،و غیره و غیره گون مافیا

که از بی تحرکی و قناعت به هر خواری  بخت بد مردم مابکوشند آن را پوشیده نگه دارند. دامن دولت فاسد، از  بین و متوهم

 ه درستو نالیق همین گونه دولتی هستند، به فرقش بلند است. تالش برای پنهان کردن کون برهنۀ دولت نه جائی را می گیرد 

در برابر سخنانی مانند فاسد و دروغگو و بی کفایت و متقلب و امثالهم، چون می  مداران فعلی افغانطرف دیگر سیاست است. از

یت پیدا عافاین سخنان زیاد گفته شده و زیاد به گوش های شان رفته است، مچون  دانند که این سخنان دروغ نیستند، و از جانبی

این ها می دانند که سخنان بی پشتوانۀ مردم مانند کاهی بی دانه در کار شان استاد هستند.  ستمداران فعلی مانموده اند. همۀ سیا

ی سیاستمداران بسیار و از انتقاد مکرر از مردم از گفتناست که مردم به طور مستمر، ولی بیهوده آن را به دست باد می دهند.  

خسته و منفعل خواهند شد، ولی این ها از فساد و دوئی گری و بیگانه پرستی  اندکه یک گوش را در و دیگری را دیوار نموده 

حرف نابجائی نزده است؛ نه آن دو یا سه  "کامرون"خسته و منفعل نخواهند شد.  و گرد آوردن ثروت و کشمکش بر سر قدرت

وی را فاسد و دروغ گو خطاب کرده  مبارزه با فساد در لندن آقای اشرف غنی و امثال کانفرانسعترضی که در برابر محل م

 اند. 

د هستند و می خواهن ، آنانی که در فکر نجات کشور از پنجۀ شیادان سیه کردارو حق بین توقع این بود که مردمان وطن دوست

ه ککه آرامش و امنیت به کشور بر گردد و مردم در یک فضای مملو از صمیمیت و برادری به سر ببرند و دولتی داشته باشند 

 د، به کسانی که فرزندانعترضان آقای اشرف غنی خشم می گیرنبه جای این که بر م در فکر ملک و ملت و آبادی باشد، باید

ز آفرین بگویند و در کنار شان بیاستند و اهستند، و هزاران افغان دیگر مانند این ها،  خوار و فقیر راستین و دلسوز افغانستان

  .آن ها دفاع کنند

ت گستاخی و جسارت به بهانۀ عزالمبالی و با چنین  را دیده ام که در طول هفتاد سال زندگی کمتر انسانیی درد و تأسف با منتها

به حمایت دزد و طارق و و به دهن انسان های راست گفتار و راست کردار زده  ان برای کتمان حقیقت کوشیدهو آبروی افغان

 متقلب و عهد شکن و خیانت گر پرداخته باشد.  و طرار و دروغ گو

به آبرو و حیثیت و عزت ما لطمه وارد نمی کند؛ اگر دولت کرزی و غنی آبرو  اعتراض کسانی که به دولت خرده می گیرند،

د، کنپیش از این که آن دو سه نفر آقای اشرف غنی را فاسد و دروغگو خطاب  "کامرون"عزتی برای ملت باقی مانده باشد! و 

ما خبر دارد. بیهوده مردم را  سیاستمداران وی را فاسد خطاب نموده بود. معنی این سخن اینست که جهان از تمام سیر و پودینۀ

عزت مردم و نجات کشور هستید، جرأت کنید و حق را بگوئید و در کنار حق و حقیقت و مالمت نکنید. اگر در فکر آبرو 

از پیکر آن وارد آمده  ز سالیان دراز به دست بیداگران هرزه هزاران جراحت بر هر عضویواایستید و داد مادر وطن را که ا

 باز هم می گویم: اگر؟! بستانید! است از این بیدادگران خیانت پیشه

د د کنیکی آمده و به جای این که این بیماری را از ریشه نابو گاهگاهیـ درد و بیماری افغانستان عمر درازی دارد. قرن ها و 2

 کلخی مانده و از آب عبور کرده است. ،نک  س  و دردی را که عاید وی گردیده است از بیخ و بن عالج نماید، با نوشتن چند دانه م  

نوشتۀ داکتر صاحب شهیر هم طوری که دیده می شود یکی از همین نسخه هائی است که می توان گفت برای تسکین درد این 

 برای بیخ کن کردن مرض.کشور نوشته شده است، نه مردم 

 لتی که دهنش به سوی آسمان باز بودهو تنبل، م تاریخ شاهد است که هیچ کشور و هیچ انسان وهیچ ملتی نازپرورده و مفت خور

و دستش به سوی دیگران دراز، نتوانسته خود را از بدبختی و فقر و بینوائی بیرون بکشد. همان گونه که انسان ها برای دست 

و نام و نشان و آبرو و افتخار و احترام به کار و زحمت و تالش نیاز دارند، ملت ها هم برای  نوا ک زندگی مرفه و بایافتن به ی

باید شانۀ خود را خوار کنند، زحمت بکشد  ،این که زنجیر اسارت و بندگی را از دست و پای خود دور کنند و به نام و نان برسند

ی مردم را می برد. تبلیغ تن پروری و ویق یک ملت صاحب شأن و محترم است. تکدی آبرو خود را به آن جائی برسانند که ال
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خواری چیزی نصیب کسی نمی کند. بگذارید مردم جز کاهلی و چشم به جیب دیگران دوختن و به امید دیگران زندگی کردن

خود شان می سازد. کسی که اسبش  رزندگی و فق متوجهبیدار و خواری بکشند. خواری کشیدن یگانه راهی است که مردم را 

انی تا عمر دارد زندگی انسفتد. چنین ا در کمند است و نانش در کارخانه هیچ وقت در فکر کار و از آبلۀ دست خود خوردن نمی

 "ررا با کاهلی می گذراند و با مفت خواری عادت می کند. در جامعه شناسی اصطالحی وجود دارد که به زبان ما به آن "تلۀ فق

که بعد از کمک های طوالنی )مدت ده سال معین شده  ی پیشرفته به حالتی گفته می شودهامی گویند. این اصطالح در کشور

هم کار نکند و از دولت کمک بگیرد، چنان به یعنی وقتی شخصی چندین سال پیبیکاران بدان مصاب می شوند.  ،است( دولت

میسر نمی شود. چنین  و بر سر پای خود ایستادن اضی ساختن وی به کاربیکاری عادت می کند که با هیچ کوششی امکان ر

اره می کند و هیچ وقت تمایلی برای کار کردن نشان نمی دهد. کمک های کشور تا عمر دارد با همان کمک دولت گذ شخصی

به مردم  آنگونه وقت هیچاین کمک ها  در قدم دوم، ما را بیشتر از پیش تنبل می سازد وملت تنبل  ،های خارجی در قدم اول

 راه به کیسه های ،نمی رسد که آن ها برای همیش از فقر و بینوائی و رنج و احتیاج نجات پیدا کنند. هر چه می آید ی مابینوا

ک ی تر. بناًء بهترین راه برای بیدار ساختنبزرگ دزدان قارون صفت می یابد. قارون ها قارون تر می شوند و بینوایان بینوا

ریبان و با فقر و بینوائی دست به گ سختی ببیند بی حس و تخدیر شده این است که گرسنگی بکشد ونبل و خواب زده و ملت ت

روغگوی حیله گر د اره های قارون صفت بیدادگر دزد مختلسهم متوجه شکمبباشد تا هم متوجه تنبلی و فقر و بینوائی خود شود و

ی مدون انقطاع پول به کشورما سرازیرتبدیل می کند. درحدود شانزده سال است که بو استفاده جو. آهن را آتش و آب به فوالد 

ر دنه مردم  ن سوز به استخوان مردم نرسد،استخوا نوائی و ناداری و بی فقر یب که ها رفته است؟ تابه جشود. این همه پول 

 ینسخۀ یک طبیب حاذق باید حاوی این دوا فتند.ا می و کشور شان خودنجات برابر این بیدادگران فاسد می ایستند و نه در فکر 

 درد مردم را برای چند ساعت یا چند روز تسکین ببخشد. تلخ باشد، نه آن دوای شرینی که

فقر و بینوائی و بیداد و درد، از  روز به روز فریاد شان از کارد به استخوان شان رسیده است و را که آن عده از انسان ها پر  

اباند. خو نام حفظ آبرو و عزته و ب ی فاسد به آسمان بلند و بلند تر می رود، نباید با اندرزهای پیامبرگونهدست حکومت ها از

حت بگذارید مردم تبگذارید مردم بدانند که عامل بدبختی و فقر و غم و رنج شان کیست. حرف دل شان را بزنند. بگذارید مردم 

دزد و دشمن خود بین و خود محور و سیاستمدار یشه خود را از شر این همه یکبار و برای همفشار، محتاج و رنج کشیدۀ ما 

         به لحاظ خدا، دهن مردم را مبندید!! خالص کنند، اگر در فکر مردم هستید. شان و دین فروش کاران جادوگرمو ه وطن

 

 

 


