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 غمی ديرينه لبريز استباز اين دل از

 باز ميلرزد شاخه های بيدی سرگردان 
 باز ميريزد فرو بر چهره ام باران

 باز رنجورم خداوندا پريشانم 
 باز ميبينم که بی تابانه گريانم

 باز اين دنيا غم انگيز است
 دهکده ما پاييز استبهار در 

 ميدانی بهار پائيز است و مرگ شرافتها. 

 بيايد برضد چپاولگران برخيزيم 

 
 من اگر برخيزم، تو اگر برخيزی، همه بر می خيزند. 

کنفوسيوس: در اين غم نباشيد که چرا به فالن مقام نرسيده ايد. در اين فکر باشيد که آيا لياقت آن مقام را داريد. از اين 
 غم نخوريد که چرا مشهور نيستيد بلکه بکوشيد تا شايسته شهرت شويد. 

می ترسد و دومی از  مرد بزرگ بفکر صفات خويش است و مرد پست بفکر جاه خود، اولی از اشتباه و خطای خويش
 بی مهری ديگران. 

 مرد بزرگ درجستجوی حق است و مرد پست بدنبال منفعت. 
من هر روز از سه جهت در خود می نگرم اول آنکه آيا در رفتار با ديگران از حکم وجدان سرنمی تابم؟ دوم آنکه آيا با 

آيا خود بخالف آنچه تعليم ميدهم عمل نمی  دوستان از راه صدق و صفا بيرون نمی روم؟ سوم آنکه درهدايت ديگران
 کنم؟. 

 آدم هاي وطن ما



 
دراجتماع كنونی، آدمهای را می يابيم كه متاسفانه با گذاشتن يك نقاب دروغين بر چهره واقعی خود و يا نقش بازی 

ميشود، چرا كه چهره واقعی كردن، در كنار واقعيت ها زندگی ميكنند!. اما اين نقاب همواره از چهره واقعی آنان برداشته 
زير نقاب باالخره روزی خود نمايی خواهد كرد و حقيقت روشن خواهد شد. همچنين فردی كه با شخصيت دروغين خود، 
زير نقاب زندگی ميكند، تنها كسی است كه واقعيت امر را بخوبی ميداند و از آن آگاهی كامل دارد. البته هرقدر فرد بتواند 

ند، شايد بتواند خود را پنهان دارد و مردم را كماكان بفريبد!. چرا كه فرد تا آخرين لحظات حيات خود استادانه تر عمل ك
است. و اين توفيق كاذب، برای او پاداشی به حساب ميايد و همواره شايد  زير نقاب خويش، به ايفای موفق نقش مشغول

چنين زندگی به مفهوم واقعی زنده بودن و زندگی كردن  برای آنان نوعی مفهوم داشته باشد، اما از نظرعموم انسانها،
 انسانهای جفنگ که در ظاهر خود را چيزفهم . !نيست. آنان با ديگران پيوندی ندارند. آنان تنها هستند و تنها ميمانند

وسل به ميدانند اما عادت دارند، بيش از اينکه گوش دهند، صحبت ميکنند. خود را وارد هر گفتگويی ميکنند که با ت
دروغ هم که شده خود را مطرح می سازند. اينان تحمل پذيرش اشتباهات خود را ندارند. خود را همواره حق به جانب 

 ميدانند. آنها پيشنهادات را رد ميکنند، چرا که پذيرش آنها را نوعی فرودستی ميدانند. 

 يکنم دهه چپاولگري 

 
درطول پانزده سال گدشته تقريبآ همه کمک های خارجی فقط در کيسه ی اطرافيان وکابينه کرزی واحمدزي فرو رفت و 

با همين پول هاست که صالح الدين ربانی، يونس قانونی، برادران کرزی و فهيم، رسول سياف، خانواده مجددی و 
ی و زاخيلوال، وزيران و وااليان، دبل عبدهللا و امرهللا گيالنی، رحيم و فاروق وردگ، قاضی قضات و لوی څارنوال، احد

صالح، گل آغا شيرزی و وارثين حاجی قدير، اسد هللا خالد و بسم هللا محمدی، عطا محمد والی بلخ و حاجی نبی و کامگار 
يل ، هللا شريک پيدا و پناهش، انوری و شيخ آصف محسنی، سفيرانی وابسطه به حامد کرزی اشرف احمدزي ، مال تره خ

گل مجاهد و ديگران يکباره صاحب ملياردها دالر، شهرک های خصوصی و بلدينگ ها و شرکت های تجارتی گرديدند و 
هر کدام خود را قدرت های مستقل در کشور ميدانند و هيچ نيروی قادر به کنترول آنها نيست. همچنان بيشترين پروژه 

اسناد افشا شدهء محرم  .المللی نيز در اختيار همين ها قرار داردهای بازسازی، امنيتی و اقتصادی موسسات بين 
از جانب حلقات داخلی خود ضعيف و در برخی از مواقع بی توجه  کرزيديپلماتيک اياالت متحده امريکا نشان می دهد که 

 .به نيک و بد خوانده شده است

 چپاولگران درچپاولخانه  وطن 



 
معاونانش متهم به فساد اداری بودند، اما تاهنوز کسی در پيوند با فساد اداری محاکمه ازخانواده ی کرزی واحمدزي تا 

نشده است. کرزی واحمدزي با اعضای خانواده و معاونانش شماری از بانک ها را تاراج کرده اند اما هيچ يک از آنان 
را در برابر وزير ماليه قابل توجه می  به دادگاه کشيده نشده اند. درهمين حال وی موضع گيری در برابر ارتشا و فساد

دانند. پس از افشای حساب های بانکی وزير ماليه و چگونگی واريز شدن پول های بانکی به حساب وی در چند سال 
گذشته رييس مجلس سنا موضع گيری اداره مبارزه با فساد اداری را در برابر وزير ماليه پرسش برانگيز می داند و از 

ملی در بررسی اين دوسيه انتقاد کرده اند. نمايندگان خواهان ارائه ی معلومات درست و شفاف از سوی کوتاهی شورای 
 .حکومت در مورد اين پول ها شده بودند: زاخيلوال بايد در اين مورد به مردم افغانستان پاسخگو می بود

بولدک در چنگ جنرال عبدالرزاق نويسد که گمرک عمده شمال در چنگ عطا محمد و گمرک سپين  نيويارک تايمزمی 
دانيم چون اگر او خود در اين خيانت ملوث  قوماندان امنيه قندهار است، اما ما عمدتا آن را سند فساد شخص زاخيلوال می

رفت. اين اسناد نتيجه بررسی و تحقيق   بود، هرگز سرمايه ملی به اين پيمانه وسيع توسط زيردستانش به يغما نمی نمی 
ک اداره امنيت ملی، لوی څرنوالی و رياست عمومی نظارت و مبارزه عليه فساد ازدوبندرحيرتان و تورخم و هيات مشتر

اين تحقيق به درخواست اداره مبارزه عليه فساد اداری و فرمان رياست جمهوری  .های بلخ و ننگرهار است  گمرک
 .است افغانستان صورت گرفته

 مردم چگونه زنده گي مي گذرانند؟؟؟

 
كودك در کشور مشغول  ۰۰۰ ۰۰۰به اساس ارقام كشورهای غربی كه بسيار محتاطانه و محافظه كارانه است حدود 

كودك روزانه ده ساعت به كار طاقت فرسای بدون رخصتی  ۰۰ ۰۰۰گدايی هستند و تنها در شهر كابل بيشتر از 
  ايد روزانه اينان كمتر از يك چهارم دالر میدهد. ع آن را پسران تشكيل می ۰۲%آن را دختران و  ۰۲%مصروف اند كه 

، دستگردانی و غيره روز ميگذرانند و تعدادی هم به  ، تركاری فروشی ، سگرت فروشی باشد. اينان اكثراً به خرده فروشی
ز باب هستند كه تا حال تعداد قابلی توجهی ا كار جمع آوری استخوان انسانها از گورستان ها و جمع آوری كاغذ و آهن

 های ضد پرسنل شده اند.  آنان قربانی مين
های شهر سرگردان اند. اينان صبح وقت در هوای سرد   اما از همه مصيبت بار تر وضعيت كودكانی است كه در زباله

  پيچانند و با بيقراری از وزش سرما در انتظار سطل زباله  ی بنام لباس خود را می  های كهنه و فرسوده زمستان در تكه
بينی كه كودكان و  كند با تعجب می  اش را خالی می  شود. وقتی فردی سطل زباله  ها ريخته می ستند كه در كوچهی ه



گيرند و كودكان با فريادها و تهديدها به  آورند. طبعاً سگها پيشی می   سگهای ولگرد يكجا به طرف زباله هجوم می
خود مصروف پاليدن شوند. اين كشمكش به بازی روزمره  شوند سگهای گرسنه را از آنجا برانند و زحمت قادر می

ی ما چه  های شهر تجاوز ديده  كودكان و سگان مبدل شده و هر دو به آن سخت عادی شده اند. و اما كودكان در زباله
  توان سه كيلو گوشت خريداری كرد. ؟ ابداً. چون با معاش ماهوار صدهزار افغانی صرفاً می  خواهند؟ استخوان  می

 گرسنگي وبي ناني بيداد مي کند

 
ازبرکت سيالب دالرصاحب شرکت های هوايی و آسمانخراش ها در دوبی و سينگاپور شدند مگر خيمه  ها درکشوربعضی

خواهند آنها را کمک کنند ليکن   های زندگی در فصل زمستان از دولت مینشينان اين شهر با شکايت از دشواری 
باد فراموشی سپرده است و زمانی آنها را به ياد می آورد که از کشورهای خارجی بنام آنها  متاسفانه دولت آنها را به

 .تقاضای کمک می کند
افغانی نيست كه به استثنای تفنگ بدستان خاين كسی توان خريد آن را ندارد. كودكان  %۲ ۰۰۰ميوه فی چارك كمتر از 

در سوخت از آن كار بگيرند. آمار غربی تعداد كودكان مكتب نرفته را  توانند يابند كه می  ها صرفاً چيزهای می  در زباله
. زيرا امروز در كابل كودك هر فاميلی اگر كار نكند بايد از گرسنگی  داند ولی رقم واقعی به مراتب بيشتر است می  ۰۰۲

شكم يك نفر از آنان سير می توان ماهانه جمعاً صد قرص نان خريد كه به مشكل تنها   بميرد. با معاش نان آور خانه می
شود. كودك بايد درس نخواند و نان خشك خود را خودش كمايی نمايد. و اگر شوق تحصيلی دارد يا بايد آن اشتياق را در  

 .خود بُكشد و يا اينكه شبها گرسنه بخوابد
وه مشکالت و مشکالت مردم فقيروبی بضاعت فراترازهرمشکلی است درهرطرف که نظر افگنيم مردم را دچارابن

نابسامانی های می يابيم که در زندگی خويش با آن دست و گريبان است و زندگی امروزی را با تحمل صدها رنج و 
مشقت به فردا ميرساند، فردای نامعلوم و بی سرنوشتی. با وجود اينکه مهاجرت و زندگی در زير چادر )خيمه( ها در هر 

مشکل است با آنهم تعدادی از خانواده ها از روی اجبار و يا هم بخاطر فصل سال به خصوص در روزهای سرد زمستان 
با وجود سرازير شدن ميلياردها دالر کمک  .جلب کمک های سازمانهای امداد رسان در زير خيمه ها زندگی می کنند

 .کنند ها زندگی می  خارجی به افغانستان هنوز هم هزاران خانواده مهاجر در شهر کابل در زير خيمه

 مهاجرت درداخل وطن 

 
جنگ و نا امنی در شماری از واليت های کشور، از جمله جنوب و شمال شرق کشور، باعث آوارگی هزاران خانواده به 
مناطق فقير نشين شهر کابل و شماری از شهرهای بزرگ ديگر، شده است. گزارش ها می رساند که شماری از کودکان 



و گفته می شود که اين خانواده ها از نظر اقتصادی با آواره بر اثر سرمای شديد زمستان جان خود را از دست داده 
 مشکالت زيادی روبرو هستند. 

بيش از هزار دوصد فاميل در نزديکی چهار راهی قنبر در زير خيمه زندگی ميکنند، اينها مهاجرانی هستند که طی اين 
ند و قندهار صورت گرفت به کابل سالها از عدم امنيت و گاهگاهی جنگ های که در واليات نا امن از جمله واليت هلم

آواره و در زير خيمه ها مسکن گزين شده اند، اگر گذری در اين خيمه ها داشته و وضعيت زندگی امروزی اين مهاجرين 
 را مشاهده کنيم در مييابيم که وضعيت زنده گی مهاجرين )خيمه نشين( تا به چه حد خراب است. 

وار ها نشسته و هيچ برنامۀ برای زندگی ندارند، تنها به کمک های که از سوی مردان و زنان جوان بيکار، در کنار دي
نهاد های خيريه و تاجران کشور برای شان مساعدت ميگردد چشم دوخته اند، کودکانی معصومی ديده ميشوند که بدون 

 د. داشتن لباس مطلوب، پاپوش در چنين هوای سرد و نمناک زمستانی مشغول سرگرمی و خاک بازی ان
همچنان در نزديکی مرستون کابل به تعداد بيش از پنجاه فاميل ديگر در زير خيمه ها با وضعيت مشابه روبرو هستند، 

در جريان صحبت های که با مردم در اين کمپ داشتم همه فقط تقاضای کمک از دولت و نهادهای خيريه را مطرح 
ند که ما هيچ چيز نداريم و دولت بايد با ما کمک کند، ميکردند و در پاسخ به هر سوالی ميگفت که شما خود ببي

منظورشان کمک های اوليه از قبيل مواد غذائی، البسه و هم ادويه بود، اما در قمست ايجاد اشتغال و يا هم توزيع زمين 
 جهت اسکان شان در زمين های دولتی هيچ نظری نداشتند. 

يمه نيشنان زمينۀ کار را مساعد سازد و ثانيا در قسمت اسکان اينجاست که نهاد های مسئول بايد در نخست برای خ
اينها، توزيع زمين و يا هم برگشت شان به واليات شان اقدام گردد در غير آن سرنوشت کنونی اين مهاجرين با وضعيت 

ياد شده  محقر و خرابی که روبرو است افزايش يافته و کمکهای که به ايشان صورت ميگيرد افراد جوان مهاجرين کمپ
 را به بيکاری تشويق مينمايد.

 باشرف ترازلنگي ونکتايي غني احمدزي استبانوان چادر

 
ازلنگي ، ازپتوي سرشانه وازنکتايي که بخاطروطنفروشي ومعامله مي پوشند ، چادرهزاربارشرف دارد وازآدمهاي 

وجنايت مي افريند وبانواني که بي امان رواني ، بيمارولنگ والشي که هرروزدرپي توطئه وخيانت روزمي گذرانند 
 وباشهات بخاطروطن ومردمش مي رزمند ، قابل افتخاروزيب وزينت جامعه است .

 اين باراول نيست که غني چتيات ميگويد وياوه سرايي مي کند ودرگذشته نيزگلهاي زيادي را به آب داده است. 
اشتباهات فاحشی شده است اما اشتباهات غير دينی او نيز کم غنی، هرچند تا کنون بيشتر در حوزه مسايل دينی، مرتکب 

 :توان اشاره کرد نيستند بگونه نمونه به چند مورد از اشتباهات آشکار او می
و « بی نسيمه بی»رض( را، ) «بی سميه بی»غنی از زمان تصدی پست رياست جمهوری، نخستين شهيد اسالم يعنی _
 .خواند« نواسه خدا»)رض( را « امام حسين»

  .کار برد به« هللا عنه رضی»را به عوض جمله « جّل جالله»جمله « حضرت عمر»برای 
در سفر حج افزون بر آنکه در نماز، دست چپ اش را بر روی دست راست اش گذاشت، حتی عبارات عربی را که يکی _

جمالت را تکرار کرد اما نشد که  نتوانست؛ هرچند شيخ چندبار آن کرد درست ادا کرده  از شيوخ عرب به او تلقين می
  .نشد

اردوی ظفر در هرات، بجای دعا برای ميّت،  غنی يکبار در نماز جنازه به رکوع رفت و بار ديگر در جنازه فرمانده قول_
  .های خود گرفت؛ درحاليکه امام و مقتديان مشغول دعاخوانی بودند نيّت نماز کرد و دستان اش را به گوش

  .جمهور ايران، او را رييس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان خواند ضور حسن روحانی رييسغنی يکبار در ح_
 .باری مردم را برای بارش باران، به خواندن نماز تهجد تشويق کرد_



  .در جايی برای شفايابی يکی از رهبران، مردم را به خواندن نماز استسقا دعوت کرد_
 .زنيد زنند و شما بم می ها باد می ها گفت رسانه ، در مورد رسانهدوبا افسران ار او همچنان در اين اواخر در يک نشست_

جمهور غنی گاهی از بکارگيری کلمات رکيک و خالف عرف و ادب جامعه نيز پرهيز نکرده است؛  افزون بر اين رييس
نيز دچار اشتباه آشکار شده هايی که قرائت کرده  هرچند در خواندن و ادای درست برخی از کلمات و اصطالحات در متن

 .است
رسد که  گذاشته شود اما بنظر می« اشتباه لفظی»گرچه تاکنون سعی شده تا برای اين همه اشتباهات غنی، روپوش 

کثرت تکرار اشتباهات او بيانگر اين واقعيت است که غنی از ثبات ذهنی و تسلط فکری الزم برخوردار نيست و در 
توان گفت ذهن غنی با اصول و اساسات شرعی و دينی و حتی  ناآگاه است. تا جاييکه میمسايل دينی و شرعی کامال 

 .باشد الذهن می مسايل ابتدايی دين، مانوس نيست و در اين حوزه خالی

 سخنان غني اشتباه لفظي نيست ، مشکل روانيست

 
 :در کابل عمده ترين اشتباهات غني در جريان نشست مشترک خبری با رييس جمهور ترکمنستان

 .اشرف غنی بدليل مصرف دوا برای مداوای پايش نهايت گيچ و گنس بود 
 .ماشرف غنی بارها به جای اينکه ترکمنستان بگويد، از تاجکستان نام برد

 .اشرف غنی بجای اينکه قربان قلی بيردی محمد اوف بگويد؛ علی قلی بيردی محمد اوف گفت
 .را به آنان ندادخبرنگارا را دعوت کرد اما اجازه پرسش 

 .ترجمان که استخدام کرده بود، کامال بی سواد بود و توانايی ترجمه کردن را نداشت
وزيران حکومت اش ساکت بودند و تنها چک می زدند در حال که وزيران ترکمنستان مصروف نوشتن و ياداشت صحبت 

 احمدزي. غنی ويا ديوانگي مطلق به اميد سالمتی  .های غني شان بودند
 معذورت خواهي شيوه ي شده به غني .

 .عذرخواهی کردهايش از مردم  در يکی از بيانيه شرف غنی، به خاطر خطای گفتاریقبآل نيز
اش به مناسبت روز عاشورا به گونۀ اشتباهی امام حسين را به جای نواسۀ پيامبر نواسۀ خدا عنوان  رانی درسخن غني
 .بود  های اجتماعی برانگيخته را در برگهمردم های شماری از  اين مسئله واکنش .کرد

 .اگر بند نکنم بچه آدم نباشم
 .بر نمی گردد ۲۱بچه خر! افغانستان در قرن 

 . اشتباه خواندن شعر اقبال الهوری در پاکستان
، گری و عصبيت غني زيبندۀ کسی که ادعای زعامت و رهبری را دارد بسياری از مردم به اين باور هستند که پرخاش

فرد و شهروند عادی قرار ندارد که بشود با مهمالتی که چيزنويسانش در فضای مجازی  غنی در جای يک نيست. اشرف
متهم کنند و او را غني های  کنند، سخنان او را تحريف شده بخوانند و ديگران را به سوء تعبير کردِن حرف تالش می

های را که در مقاِم به اصطالح  تواند کارِد آن ريش و بروتی ، میکومتحترين مقام  تبرئه نمايند. اين ادبيات از آدرس مهم
 .مردانگی زنان را در پستوی هزار تای تيره ببرند و خويش بغُرند و بروی زنان شمشير بکشند

 کابل وعربستان افغانان رابه جنگ يمن مي فرستد
 ( ) گلبدين درمشوره با ارگ بخاطراعزام جنگجويان به عربستان رفته است



 
منابع امنيتی گزارش می دهند که هزاران تن از افغان ها برای جنگ های نيابتی در حمايت از عربستان سعودی به يمن 

 .فرستاده شده اند. اما به داليل حمايت افغانستان از عربستان سعودی اين موضوع رسانه ای نشده است
افغان ها به جنگ زارشی از فرستاده شدن صدها تن ازگميالدی بی بی سی در  ۰۲۲%پيش از اين در بيستم جنوری سال 

يمن خبر داده بود، با يک تن از افرادی که هفت عضو خانواده اش به يمن برای جنگ با حوثی ها رفته بود، مصاحبه 
وی اظهار کرده بود که افغان ها به بهانه زيارت حج به عربستان فرستاده شده و بعد از آن برای اشتراک در  .شده بود

تن به  ۰۰جنگ يمن به اين کشور رفته اند. وی در اين مصاحبه خويش گفته بود از روستای محل زندگی شان بيش از 
گ عربستان عليه يمن فرستاده شود، به او گفته شده وی ثبت نام کرده است تا به جن .اين کشور عربی اعزام شده اند

 .بود که قبله مسلمانان در عربستان با خطر مواجه شده است
اين گزارش با آنکه عواقب خطرناک اين جنگ نيابتی را برمال ساخته بود از سوی دولت افغانستان ناديده گرفته شد و 

 .يت دولت را از عربستان در جنگ يمن اعالم کردعبدهللا عبدهللا رييس اجرايی نيز با نشر اعالميه حما
ن از واليت های چون اکنون که بحث جنگويان افغانستان در جنگ های نيابتی در يمن باال گرفته است، هزاران ت

و ديگر واليات جنوبی توسط ماليان تحت حمايت عربستان در افغانستان ثبت نام و به جنگ يمن و سوريه کنر ٬ننگرهار
حزب اسالمی گلبدين حکمتيار نيز صدها تن از  ٬اين منبع اطالعاتی گفته است که عالوه براين .ی شوندفرستاده م

عراق و يمن فرستاده است. به نقل از اين منبع اطالعاتی؛ پيش از اينکه گلبدين حکمتيار  ٬جنگويانش را در جنگ سوريه
دها تن از جنگويانش را برای حمايت از داعش در به پروسه صلح بپيوندد با ابوبکر البغدادی بيعت کرده بود و ص

ميالدی يکی از سخنگويان حزب  ۰۲۰%اين در حاليست که در تاريخ هفتم آپريل سال  .سوريه و عراق فرستاده بود
اسالمی گفته بود، حزب اسالمی به رهبری گلبدين حکمتيار اعالم کرده که آماده است صدها نفر از اعضای گروهش را 

جمهوری در حمايت از عربستان در  نيز رياست ۲۱۳۰در اوايل سال  .از عربستان سعودی به يمن بفرستد برای حمايت
جنگ يمن با انتشار بيانيه ای گفته بود افغانستان در دفاع از سرزمين مقدس حرمين شريفين با تمام نيرو در کنار دولت 

  .ر نوع تهديد قرار داردو مردم برادر و مسلمان کشور عربستان سعودی، در صورت بروز ه


