
 ! ستابيدار بيگانهکه شکرخدارا                   
 شاخصها ؟ديگرگونی ها يا شخصيتتغيير              

 
U پيوسته به گذشته بخش يکصدوهجده هم: 

م تا يادداشت های آخيرم را حتمأ و با تأمل بخوانيد، چنانچه از شما مصرانه خواسته بود! وستان عزيزد
و فلسفی در اکنون دنباله ء آن حکايت را باهم می خوانيم اما  نه ميتوان بر يک حقيقت روشن علمی 

فساد و  استبداد  اثيم بدينسوجر چشم پوشيد که از ديرحيات بشربويژه در جامعه جنگزده افغانستان 
مروز اکه می بينيم  زيرا. به مشاهده ميرسند خون فرد فردی ازروشنفکران جهان منجمله افغانستان در

انسانی عدالت پرور هایايدئولوژی وداع با با دسته های از مبارزان راه عدالت و آزادی قديمی ترين 
ما   و درعصری زندگی ميکند که ديگر نه بايد واقيعت های زمانکه گويا بشر امروزی در روزگاری 

 . سی غوطه ميخورند " سيأ " ی دردام کانگسترها نا چار عينک ايدئولوژی بنگرد را از

 
استعداد و نيرو وهنری دارد که  نها نه توا حکم ميکند چگونه شدن و چگونه رفتن رايدئولوژی از اينکه 

تمدنها و فرهنگ ها را پی بريزدبلکه بنياد همه نهاد های اجتماعی و تاريخی پديده ها  ميتواند بزرگترين
تمدن های بزرگ ايدئولوژی و احکام ايئولوژيک درقلمرو  –حوادث و حرکت ها در تاريخ انسان و

درميدان قيافه با تغيير با آسانی و دنينکه همرنگ جماعت باشبرای ااکنون و درعصرحاضر اما  .است 
اين جماعت با دل آرام و قلب ست طلب "ريأ  "و  ودرصف مردان حقير،می يابند معامله حضور

را در بارزاتی ـــم ايدئولوژيک  رهدو شاهکارهای  يائی بقدری سقوط ميکنند که آن همماف مطمئن 
چگونه ممکن است پيرامون سوال اينجاست که . ازند ـــربانی ميســـری قــــــچند دينار و دالدل ـــب

و جوهر  ، هويتقبل از اينکه سرشت و تصميم بگيريم در جامعه بشری سرنوشت انسان ساکن 
به  انسان در جامعه شناخته شود مکتبی راه وروشی برای تداؤم زندگی اوتعيين کرد ؟  نيازهای اصلی

بر  "واليت مافيا " پانزده سال تمام حاکميتدر طی اين حرف ها و احاديث که بگذاريم  از هرصورت 
لر و ميليونها دالم کردند د عَ قَ با فساد  بنام مبارزه  و تشکيالتی  دفتر ودستکی و ده ها نهاد  ،  انستانافغ



جامعه افغانستان اندکترين تأثيری به جا عمومی در راه امحای فساد ند با تأسف و دريغ که هزينه نمود
 .نگذاشته است

ميگويند شخصی را مأمور کرده بودند تا گرگ درنده ای را که به اهالی روستا حمله ميکرد شکارکند  
چه بر گرگ شليک ميکرد به گرگ نه ميخورد ، وفقط مقداری از پشم چرک آلود اش و او نيز هر

، باالخره ما نه فهميديم درتفنگ ات گلوله گذشته رسيد برزمين ميريخت ، يکی از روستايان با تعجب پ
   ای يا صابون ؟

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=Lrrerwzo72AU 

 
وقتی سخن از عوامل و زمينه های فساد در جامعه مطرح است چه کسی نه ی چرا چنين است ؟ راست

.  صورت گيرد با شيوه درست و ساختاری عليه فساد مبارزه نه ميخواهند تا  ا قلبأ ميداند که سران مافي
که . و عصيان اند امکان نفی " زيرا بزرگترين ارزشهای انسانی که انسان بودن برآن آغاز می گردد 

با دريغ وتأسف که اين مرواريد گرابها را به ! نه در برابر حوادث واقيعت های موجود بگويد لزومأ 
تجملی و مصرفی ساخته اند معتاد بر زندگی روزمره را  و آنها از دست داده اند قيمت بسيار اندکی 

ان است که گاهی بخاطر زيرا به قول سارتر آدم در زندگی نخستين چيزی را که ويران ميکند ، عصي
ديگر نه  يا يک رتبه مأموريت  که قرضه گرفته استموتر  عراده  ، يا يکيک باب حويلی قسط 

 ! چشم " بلی آقا " بايد بگويد يش بياورند  ميتواند از جايش تکان بخورد ، هر بدبختی که باال

 
آنان عذاب نازل  ینه ميتوان با ديدن اين وضعيت تاروتاريک که همچون قوم بنی اسرائيل وقتی باال

 .!!آغازيده بودند می چرخيدند راه که نکته ای برو  نه ميرسيدند هرچه راه ميرفتند به منزلگشته بود 
بدون شک امروز در جامعه ما دچار فقدان عدالت و نقشه راهی هستيم ! وش ماند و حرفی نه گفت خام

پويا و بصورت  افغانی  معی بومیکه به تناسب ظرفيت های طبيعی قلمرو جغرافياوی ما با عقل ج
تدوين قانون گزاری وظيفه نه آنکه حتی مسؤل ترين مقامات ما که در امر . ديناميک تدوين يافته باشد 

در يادداشت های قبلی هرچند .خاموشی اختيار کنند دربرابر مافيای قدرت  ی را بردوش دارند خطير
حضور حنيف خان اتمر جانبازمعرکه خونين جالل آباد در پارلمان افغانستان اشاره نموده ام  خود نيز به

ا دريابيد که چگونه وی صر خدمت تان تقديم ميگردد تت مختاما اکنون نيز بدون تبصره بر آن بصور
که وی کمک دهنده ميليون دالر کمک های امريکا وسائر کشورهای  ۱۲۰۰۰۰۰مبلغ  از روزانه
 موافقتنامه های امنيتی با آنها بوده است سخن ميگويد ؟امضأکننده 

https://www.youtube.com/watch?v=Lrrerwzo72A�


 
خان اتمر نه گفت که چرا آنها برای افغانستان اين مبلغ بزرگی را کمک ميکند ؟ و البته آقای حنيف  
 ؟ تا بدست آرند  افغانستان چه ميخواهند ی چون زکشور فقيرا

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=2XG13SzDLuUU 

معيار اصلی و اساسی که در نا موفق بودن مبارزه عليه فساد نقش داشته است همانا عوامل يکی از
که متأسفانه هرباری که گروهبندی های سياسی و .! تغيير در شخصيت ها است نه تغيير در شاخص ها 

وانند هزينه های زندگی روزمره تجملی تحميل شده را تکافو کنند تيپ های فکری مختلف درجامعه نت
 .دست به گدائی و قمار سياسی ميزنند 

 !خدارا شکر که بيگانه ها بيدار اند                  
و استقرار حکومت های قانون مدار در کشورهای  دنياميگويند با توجه به وضعيت خراب اقتصادی 

و قطع  بصورت کامل کمک به افغانستان رااصلی شيردهن های  بدينسو جامعه جهانی جهان از دير
زندگی برخی خرپولهای بی درد و تنبل برای تکافوی مصارف وهزينه های بسته اند ازاينرو ياهم نيمه 

 مشغول  معتادان روانی همچون وواضيح  بروز روشن  روزمره تجملی تحميل شده را تکافو کنند
چشمه  ببارد و  "!! باران رحمت الهی "اگر دوبارهتا  شده اند دفتر ودستکی و زاب و جبهات تأسيس اح

، که از خزائن غائيبانه شبکه های شريفه جاسوسی و استخباراتی دنيا سرازير می شد ند  راهای دالری 
بدون آنکه فاصله فکر و بسيار جالب وشگفت انگيز است که هريکی از سران اين مافيای معتاد بر دالر 

در ميدان های جاسوسی ه از سوی شبکه ک ريسمان های رسالتمند با  های انسانن انديشه اش را به عنوا
شوند اندازه گيری کنند بصورت کاريکاتوری در تمامی دسته ها و ذاشته ميست به نمائيش گ" سيأ " 

تا برويت محاسبات فقط مادی شان مصارف ماهيانه .حضور پيدا ميکنند مافيائی قدرت جزائر آلوده 
يائی که هريکی از رجال مافجالب آنجاست که وقتی . تحميل شده بر خود را تا سرحد کفايت برسانند 

توفيق هزار دالر تا پنجاه ت سدر مؤقيعت عالی با گرفتن حقوق ماهيانه بي دردام تحقير وذلت افتاده اند
قبأل نيز به . را از دست دهند نه ميگذارند تا اين گاؤ شيری  حاصل کنند ، ديگر هيچگاه و با هيچ بهای 

ه نموديم که وقتی به جايی شاخص ها و تغيير بنيادی و ساختاری در اين نکته بسيار مهم و اساسی اشار
تکيه صورت گيرد طبيعی است که برميزان صداقت و خلوص و شخصيت ها  رجال وآن بر تغيير

رجال و در اين فرايند عناصر و مؤلفه های پراگنده کرد زيرا  حساب باز انگيزه ها ی رجال نيز نبايد 
بايد جستجو نمود که هيچ يکی از آن با  »معامله و رابطه «يعنی  دو وجه معيوبشخصيتها را در

 ادامه دارد . اقتضای عصر کنونی برابری نه ميکنند 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2XG13SzDLuU�

