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 انسانی پاشیفرو تا هامعیار فرو ریزی از

 کشیدند بیرون قفل زندان را گشودند و سارق دارائی های ملت را با اعزاز

 .کلید شهر دیگری را بدستش سپردند و
 

روت ثدیدۀ ماهیت مطلع هستیم که چگونه این ملت نا همه ،در افغانستان راکابل بانک  ملیضد داستان سرقت عظیم 

 آن در صندوق حامیانرا  آرای خود و دزدان گذاشت خریطۀ در هست و بودش را و ،، در دام افتادبی پروا اندوزی

 .ریخت ها

عرق ن دن آگشوده اند که شنی کشور آگاهان ،را عاملین آن و سرنوشت شاندار ،این سرقت تاریخیاعداد و ارقام 

 ،گوار مالی و مادی این فساداکه ما اکنون از تأثیرات ن ،می نشاند هر افغان حساس بر جبین سردی از خشم و شرم 

حکمی مشت م وکه سیلی سختی برروی قضاء ن آ حقوقی های هنجارینا بو از  خویش نمی گوئیم  بر حیات ملت فقیر

 و آن ،نظر می اندازیم ،یهدیگر این منظرۀ کر بلکه بر رخ  ؛حرف نمی زنیم ،قانون در کشور زده است بر دهان

 .ساد فرا گیر برملت افغانستان استتأثرات معنوی این ف

دمه بلکه ص ؛دارائی ملی نیست برپولی یک خسارۀ  صرفا   ،در چهار دهۀ اخیر واقع شده استنستان نچه در افغازیرا آ

شور که در ک خصوص نسل نو، بملت افغانستان ایمانی، وجدان انسانی و حساسیت ناپذیری است بر تربیۀ ملی جبران

 ده می شوند.ر، زاده و پروو اوضاعی اءچنین فض

 یزیر با فرو امروز ،بودآغاز شده  فرمایان ت آشکار فرمانوشقا محیالنه و مردم فریبی های با که بکاری هانا دیروز

ی می عملدیگر  در تحت یک استبداد مخفی یک کتلۀ سود جوی مقتدر ،در تجلیل فساد های اجتماعی و اخالقی ارزش

 .شود

اما در حقیقت انهدام مراجع و ریشه های  ؛استقرار حاکمیت مرکزیدیروز وقتی امیر عبدالرحمن در زیر بهانۀ 

ی ، وقتتگرفمعاش از وایسرای هند برتانوی  وساخت  کله منار ها ،از سر های بلند این ملت ،مقاومت ضد استعماری

صر ابر قبر در شدت سرما درافغانستان  و ملت بیچاره خواست، خاک و بخشی از فرزندان این ملت را سودا کند  می

د، به اتمام رسیملی  وقتی سودای ضد .ند انگریزی چه معامله می کندردیوچهل ستون انتظار می کشیدند تا امیر با 

من امروز برای شما یک دوست  وید، به مردم گفت:منحوس خود بگ امیر از در  بیرون شد و به عوض آنکه از مقاولۀ

 ،ل ما و شما فارسی گپ می زند. سوممث ،نکه انگریز است. دوم آنکهیکی آم و این دوست سه صفت دارد. پیدا کرده ا
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اور و ملت خوش ب. دهد به ما می ، یک شاهی آنراشاهی در خزانۀ بریتانیا پیدا شود هرگاه دو است عده کردهبه من و

  .رفتندو امیر دعا کردند  یمعصوم برای بقا

ماهیت آن یکی  است؛ مگر سیر کردهحیله گری، به وقاحت عریان  از فردی به جمعی و از ،ی هابیکارامروز این فر

اکم دیکتاتوری فردی، ح چه در ،ساد کنونی به مراتب وخیم تر استج این فئاما نتا ؛(کسب ثروت و حفظ قدرت) ست،ا

 ،لفت با آن پرداخته نمی تواند که این احساس انزجارا، اما کسی به تردید و یا مخبیم و نفرت ملی است مظهر مستبد

 اقتدار او تمکین میاگرچه در ظاهر بر   ،یرندپذ، تلقینات و تحریکات اقتدار را ندمتوده های مرسبب می گردد که 

اد خصلت و سقوط اخالقی در در نتیجه از فسکه او را تردید می  کنند را گوش می دهند و اما قلبا   ر اویتکنند و دسا

که موج عظیم  ،کنونی آن ت سود جویانۀ بی بند و باردر استبداد مخفی به خصوص در ماهیاما  ؛ انندامان می م

مقبول  و، چون شیوۀ مطلوب ات جمعی بر طبل سود جوئی حریصانهوسایل نیرومند اطالعتلقینات روانی با استفاده از 

فساد  ،نو جامعه و توده های آ فراموش می شود ،آن و نفرت از راهتماهیت فساد مغشوش می گردد و ک ،می کوبد

حرص و به  را برای لجام زنی یار و محک معنویهیچ مع د کهندارحیات می پنو ناگذیر را چون یک عملیه بدیهی 

 مروت انصاف، حق و ، صداقت، عدالت، آزادی،انسانی، چوناوصاف و هیچ دلیلی را برای حفظ  نمی یابندش یآز خو

 .ندنمی شناس

بر را نمقتضای منافع و طرح جهانی شان، آ برکه بیگانگان  ،اجتماع بنرژیم ناشی از  از استقرار بعد به خصوص

ساد توجیه فهای لفظی و دلیل سازی های حقیر، در  ها شاهد چنین فریب کاری حیات سیاسی ما نشاندند، ما بارمسند 

رهنگ دارد در فت انسانی بوده ایم که اکنون همه و بی اعتنائی به حیثیت ملی و بی پروائی به قضاو ،و دزدی و قاچاق

 را فرو می ریزاند. و سرفرازی و شهامت و قضاوت ملت ماو معنویت  ،ما جابجا می شودو اخالق و خصلت ملی 

هم  بازموقتا  عقب زدند و ملت  کشور یک استبداد سیاه را در ،انینویسان مقتدر جه سناریوبن که اجتماع از آغاز 

 ،به آیندۀ موهوم مجذوب گشتند ،خوشباور افغانستان به امید یک روشنائی نا یافته که صرفا  در دل شان می درخشید

 ،ه بودندطلبان محو شدشرفۀ پای  با االران جدید که از صحنه سیاسیزر سکه جنگ ساالران کهن و  از همان آوانی

منابع  مراجع و منحیث ، تا بتوانند ور احیا شدنددر کش« نیروهای های بالقوه»ول و سالح به مثابۀ دوباره با تزریق پ

ستان و مردم افغان روز سنگ یک فریب دیگر گذاشته شدهمان  که هر کنندمورد نظر م  به پای  مقاوالت  ،اقتدار سیاسی

 .را پذیرفتند آن

 رعز، نمایندۀ ملت قلمداد شد، اولین شاهفرد سیاسی اش مشروعیت بخشیدن به کالیکمپنی یونکه نمایندۀ فردایش، 

تأثیرات ضد اخالقی و  ت افغانستان بود کهو قاچاق مواد مخدر منحیث یک وسیلۀ معاش و زندگی برای ملخشخاش 

 ،این ناجی ملت به قدرت رسیدکه  ینقش بست که در نتیجۀ آن روز ما میر ملت خوشباورذهن و ض ضد انسانی آن در

ستان افغان ،و روزی که از قدرت رفت ،می کرد صد افیون را تولیدابع جهانی، افغانستان پنجاه در بر اساس ارقام من

که آیا ملت افغانستان در  نپرسید« گمراه سر فراز» اما کسی از این  ؛ی خوراندافیون را به جهان م صد نود پنج در

 ی کند،ی توانست زندگتریاک نمخشخاش و تولید دم چگونه زنده مانده بود که بعد از این بدون کشت ینتا ا طول تاریخ

  ؟مرده انداز گرسنگی  ،چاق مواد مخدر نان نمی خورندو قاخشخاش کشت  و آیا همۀ ملل جهان که از
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اسی سیحزب به  اءاول ارتباط و اتکاز روز ی بر حلقومش گذاشته شده بود، موکراسی، که دعوی دسیاسی معجون این

 یک بهانۀ زیر شکار شد و درموکراسی آیمورد د نیت و هدف اساسی او حامیانش در و باالخره را تردید می کرد

تجارب  احزاب متعدد سیاسی را که بر اساس پرنسیپ ووجود  ،موکراسییمال  ضد حقوق اساسی و ضد اصول داک

 را درو اجتماعی هیچ خساره سیاسی  ،سیاسی، جز خدمت به رشد شعور سیاسی در یک جامعۀ عقب نگه داشته شده

اجع نظارت سیاسی را در مروجود یک طرف  از محدود کرد تا ،و غیر قانونی قبال نداشت، با یک توطئۀ اشکار

ستان افغانخوشباور  که مردم .شرکای سیاسی رژیم خالی کند برای را صرفا  نه زمیو از سوی دیگر  کشور کاهش دهد

 رهانیده بود.سیاسی احزاب  دند که آنها را از شر تعدد بی ضررکرنابکاری ملی بازهم دعای سر این 

ویش افغانستان، برای خبا  سر افراخته و بدون کوچکترین آزرم از ملت ملیونی ارتشای آشکار ضد ملی را این رژیم، 

که  از بیگانگان ولهای پ با دریافت کیسه در مرکز حاکمیت یک ملت تاریخی، و بخشش جهانی می شناخت و تحفه

ا اما ب ؛ندارد بلکه سرفراز است ءاز خود فروشی ابات که این رژیم ، نه تنها ثابت ساخح( مشهور بودپول اروا)به 

دا های ملی به سو نوشت سیاسی و یا ارزشبا این پول ها چه چیزی را در سر وقاحت مردم فریبانه هیچ گاه نگفت که

، زشت ترین نمونه و ن رشوه های بی پردهای دادنفرازی و زبان بازی وی در محق جلوه  گذاشته است، بلکه گردن

یا چنین نمونه ای از سقوط آ. ن می شناخترا نمایندۀ منتخب آ خوداو که بود، ملتی هنیت ذفاسد سازی  مثال برای

ا ر هم انتظار این سیاست مداراما ملت خوش باور افغانستان باز ند؛ار کرده می تورا کسی تصومعیار های انسانی 

 .برای آیندۀ شوم دیگری می برد

ت ای گششه ، محل تجمع زر اندوزان چند پوعکس، بربودرای ملی می و آ پارلمان افغانستان که بائیست ممثل اراده

وابستگی های متعدد بیرونی بودند که رقابت های نا پاک  و  ،چندین تعلق با فساد مالی، مواد مخدرنمایندۀ که هر کدام 

یکی از  ،ن یعنی سفر به زیارت حج بیت هللاکه حتی مقدسات مردم افغانستا برای اشغال کرسی ریاست آن باعث شد

 هنکآ و ملت مسلمان افغانستان ناظر این فساد بود و به جای لمان گشتری ده به ریاست پااقالم رشوه ها به وکالی رأ

 . رای کسب قدرت بر تجارب خود افزودبر عکس آنرا چون شیوۀ سیاسی ب ،را تقبیح کند آن

چون  ، دیگر پروائی از این ملت نداشت، ولمان که چون ماری از روی سینۀ ملت خوابیده عبور کرده بودراین پا

ادعایش این  ،دانونی می سازکه ق ، چه هرکه جهانیان را به حیرت انداخت، قانونی ساخت مرجع و منبع قانون بود

بر اساس آن هچ قانونی ساخت که  لمانی جهان،این شاهکار پارا حراست می کند، اما است که نظم و امنیت و عدالت 

، را مورد ایت کاران جنگی، خیانت کاران ملیآدم کشان، جن ،دزدان جعی نمی توانست بعد از آن،کسی و هیچ مر

 دهد. قراربازخواست و تعقیب قانونی 

تماشاچی مجاهدات ملت افغانستان از ماورای سرحدات بودند  ،آناشغالگران کرسی های این پارلمان که بیش از نیمۀ 

اما چنان فاقد آگاهی  ؛خواندندد را مجاه شمشیر به خون آن تر کردند و خودژدهای روس همۀ شان و بعد از مرگ ا

را به نآ )ج( که خداوندعبدی ای را و صالحیت بخشیدند بلکه حق ال ایمانی بودند که نه تنها حق الهی را بدون اهلیت

« نعصیا جواز»و قانونی با ماهیت  بر خود بخشیدند ، آنرانمی بخشد، اینها محول کرده است و خودبندگان مظلومش 

ر آرای خود را دباز  ،ملت افغانستان این درامۀ فاسد را تماشا کرد و برای تماشای دوبارۀ آن که تدوین و نافذ کردند

 سرنوشت خود را بدست همان بازیگران سپرد.و  صندوق های سیاه ریخت
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و آن رهائی محکومین  روبرو شده اند« وقاحت مستدل»ز یک افغانستان بازهم با یک شاهکار دیگری ا دماکنون مر

ین پنهان توسط محکوم، با مهارت قهوچون اشیای مسربان ادعا دارد که زندان از زندان است و ،روت ملیسرقت ث

اند آن ، سارقین را رها کردند تا با سرقت های دیگر، بتوی اعادۀ آن دارائی ها، لذا براشده و بدست نیامده است

  .دنخسارات مالی را جبران کن

ستان مرفه را در چهار راه نوید یک افغان از دانش اقتصادی دم می زد و ،انتخابات خنثی یک وانرژیمی که در آ

، حال برای احیای اقتصادش به دامن سارقین دارائی های ملی چنگ انداخته و ملت خوشباور را با این داند می آسیائی

ا از نکه سارق رثروت های سرقت شدۀ ملی نداشت جز آبرای اعادۀ  ای خاموش ساخته است که چاره ،حقیرمنطق 

»  ، موقع بدهد که باز درب یکمالی هستندچیره دستان نیرنگ های هم به او و شرکایش که  بازد و زندان رها کن

ر دمتی دهیچ خ بپردازند کهای  هپروژکنند و به ایجاد دیگر را باز «  شهر نیرنگ»  اما در حقیقت« هوشمند شهر 

فغانستان اد و نه به ملت غریب و بی سرپناه سازو نه زمینۀ اشتغال مستمر ملی را فراهم می  ،ارتقای تولید ملی نمی کند

ر ب هم با طرح یک پروژۀ غیر اقتصادی بلکه این شعبده بازان مالی باز ؛ان را هم می نمایدزریک سرپناه ا زمینه

 نه ؛ اماگران قیمت یخانه هاکشور قادر به خرید چنین وختگان بی باک که صرفا  ثروت اندچشم مردم خاک زدند 

 تفاده می کنند . ن اسثروث ها، از آ سیلۀ دفن کردنبلکه منحیث و ،برای سکونت

قادر نشد تا دارائی ملی را از سارقین بدست  دیروزونه پرسید که چگ« رژیم وحدت ملت سوز»طرف دیگر باید از از

شهرک »ون دالر را برای ساختمان ملی تند نودنها توانس، آقانونی به مجرد رهائی ضد حقوقی و زواما امر آورد؛

که  .و چگونه و چرا پنهان کرده بودند نها پرسید که پول را در کجارژیم از آ ، آیاباشندداشته نقد در دست  ،«یرنگن

و پول ها  شان افزوده می شدقبلی جرم دیگری بر جرم های  ،قانونی این افرادضد اغفال  باید به مجرد آگاهی از آن

  ها کشانده می شدند.  ی مبنی بر اختفای این پولنها گرفته و به محکمۀ دیگررا از آ

این « رژیم وحدت ملت سوز» علق به مردم افغانستان است وها مت اینست که این همه پولنچه حایز اهمیت است آ 

را در ایجاد شبکه های  و آنمایه گذاری می کرد ج ملی باید سرئحوا سرمایه ها را در جهت اساسی ترین ضرورت

بر کمک خارجی و تولید مواد مخدر  و متکیاز یک طرف اقتصاد بی بنیاد تا  مصرف می رساندبه  در کشورتولیدی 

 را با ایجاد یک مبنای اقتصادی در جهت رشد تولید ملی هدایت می کرد و هم زمینۀ کار و اشتغال دایمی و مستمر

        .برای هزاران بیکار در کشور فراهم می گشت

نه تنها قلب  واقعا  که خوانده  است  «قصۀ تهوع آوری»ولی احمد نوری  جناب اندیشمند حساس سخیف رااین درامۀ  

م ییک خساره عظ چنین اقدامی صرف. که بلکه دل انسان را می شوراند ،انسان را می فشرد و عقل را می خورد

لکه بیانگر ب  ؛قانونیت در کشور نمی باشد لیلحقوق و یا تذ اصول تحقیر ،محض، و یا نیست فقیر مالی برای یک ملت

ومی، ر شذبلکه چون ب ؛حق و عدالت و منطق و تعقل انسانی را به بازی می گیرد که نه تنها قباحت ضد انسانی است

تهذیب اجتماعی را با گردن و  ، اعمال خالف اخالقهای ملی به ارزش ن شکنی، بی اعتنائیتخم فساد و خیانت و قانو

 .فرازی می کارد
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 spineghar@gmail.com و یا  info@arianafghanistan.com : مقاالت ارسال برای ما با تماس

جی نقل و به اطالع ما حکایت را از منبع خارعباسی،  این عارف باالخره با فهم اینکه نویسندۀ آگاه جناب محترم 

بر اعمال فساد عظیم حاکمیت  نیز دانیم ، که بیگانگان ، که بر عالوۀ ناگوارهای  شمرده در باال، حال میرسانده اند

 .قبول فساد، از دل و جان می خندنددر کشور و حوصلۀ فراخ ما در 

جامعۀ افغانستان و ده ها مطرح کردیم یک پدیدۀ مختص به ی تونچه را بنام خوشباورید خاطر نشان کرد که آاما با

باوری را برای مالیم سازی وخامت چنین تاثیر پذیری شده نیست و از سوی دیگر کلمۀ خوش ملل عقب نگه داشته

صورت گروهی ه ب ها انشناسی توده ها بر می گردد که همه انسانوجمعی بر گزیدیم  که این امر در حقیقت به ر

و  وت، قضاگیرند قرار یا حقانیت آن ی دریغ ، صرف نظر از قوت منطقی وهرگاه در معرض یک تلقین قوی که ب

 یرو فق در یک جامعۀ مظلوم و مقهور تلقین و ترغیببخصوص اگر این  ،می بازندتفکر فردی خود را به سادگی 

 .ندحفظ می ک اجتماعی او را در بند سنن و اخالق ،ایمانی لصوکه بند های گرانی هم از اقتدار سیاسی، ا ترویج یابد

ه هر کسی به هرگونه ای ک ۀ ستم کشیده روشن کنیم تاعمیک جای را بروی چراغ سبزبند ها را بگسلیم و اگر این 

ن آ زهای دیگر ا ولو هر قدر انسان ،می تواند به کسب منفعت بپردازد و هیچ معیار قانونی و اخالقی مانع آن نگردد

مرغوبیت فاسد در ذهنیت جامعه خلق می کند که  یک  ،هرج و مرج قصدی وو باری  این بی بند متضرر شوند،

جدانی تخدیر ویک خلسه و  و ،از دست و پای توده ها می ریزاند و محک اخالقی و معنوی را وزنۀ هر نوع معیار

 ،فساد اجتماعی رنگ می بازد و ضد یبهنجاری ها و نابکاری هاکلیه نا در نتیجه را بر جامعه تاری می گرداند و

حیائی در جامعه به  ی و بیدو خیانت و دز از فساد زجارمی دهد و نفرت و ان خامت و قباحت خود را از دستو

 . خواب می رود

ت وحدت مل  ا از رژیمفغانستان آنراست که ملت افروپاشی انسانیت و ارزش های انسانی  که این میراث دیگری در

  .سوز به ارث می برد
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