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بوستان دربرف سوخت وارغوان خشكيد
ابرنماند واشک درچشم آسمان خشكيد
گلوي قناري ها به حكم تفنگ پرپر شد
دوتاروچنگ به كف خنياگران خشكيد
پرند گان نشست برروي شاخه يخ بست
شكوفههاهمه برزلف مه رويان خشكيد
چه وحشت ودشت و سياهي وتباهي
چلچله مردوجوانه هادربهاران خشكيد
درشهربخون ترچه گذ شت تو ميداني؟
صداها درگلووگريه درمژگان خشكيد
بسکه کشتن و بستن وبه تاراج بردند
سبزه زيرپاشدودرره قبرستان خشكيد .
مشکل اساسي امروزعبورازچنگال خونين قدرتمداران وواستثمارگران است که آنان برای بقاي خود نياز به ابزارقهروبسيج
نيروهای محافظ خود است  .تداوم بدبختی و بی سرآنجامی و بی نتيجه گی مبارزات بی خشونت وعدالت خواهانه،عليه
خودکامگی وامکان ساختن فضاي امن وعاری ازجنگ وفقر ،فقظ درصورتی ميسر خواهد شد که حفظ سود توليد و
تصرف سرمايه های توليدی انسان ها بدست صاحبان اصلی آن باز گردانده شود.
دوازده سال کرزي ازپس ديوار های فوالدين ارگ سيل بين جنايات امريکا و ديگر حاميان غربیاش و چور و چپاول
اطرافيانش است و درين بين خود و خانوادهاش از حلقوم ملت فقير ميزنند و سرمايه اندوزی ميکنند .گاهی مدال ميدهد و
قدردانی میکند و گاهی هم اشک تمساح میريزد و تقبيح میکند و گاهی خونخوارترين و پليد ترين دشمنان ملت ما را به
آغوش کشيده برادر خطاب ميکند !
کرزی ازهمان ابتدای حکومت موقت ،وزيران و مهره های اصلی کابينهاش را از ميان جنايت کاران جهادی ،طالبی،
گلبدينی و  ...برگزيد .حدود صد تا دوصد نفر ازدزد بزرگ و مزدورپيشه مانند دانه های شطرنج گاهی در اين پست و
گاهی هم در آن پست نصب کرد و بر تمامی پستیها ،دزدی ها و کثافت کاری هايشان چشم بست .او وجب وجب خاک
کابل و شهر های بزرگ افغانستان را در اختيار حاميانش قرار داد ،که در نتيجه حدود شصت ميليارد دالر از پول های
کمک شده به افغانستان دراثر حاتم بخشی های خاينانه اين شاه شجاع ثالث به جيب همين جنايت کاران واريز شد .
در دوازده سال گذشته کرزی وهم دستانش دست يکی کرده اين افتخارات را نصيب افغانستان کردند :

افغانستان به مرکز ترکتازی و تمرين جنگ حدود  ٥٠کشور جهان مبدل گشت و دهها هزار هموطن ما بيدريغ بوسيلهاين نيروها و تروريست های طالبی قتل عام شدند.
 افغانستان در ميان بيش از دوصد کشور جهان مقام اول را در کشت و توليد مواد مخدر کسب کرد و به پايتخت مافيایمواد مخدر جهان مبدل گشت.
افغانستان دومين کشور فساد جهان مسمی شد.افغانستان و عراق در رديف نا امن ترين و پرخشونت ترين کشور های جهان قرار گرفت و هنوز هم النه امن تروريستهاو آدمکشان است.
 افغانستان پس از سودان به فقير ترين و نادار ترين کشور جهان تبديل شد و در پايين ترين رده ليست انکشاف انسانی مللمتحد جا گرفت.
افغانستان در زمينه خشونت عليه زنان در صدرکشورهای جهان باقی ماند.افغانستان با داشتن شش ميليون بيکار و چهارده ميليون گرسنه ريکارد جهانی قايم کرد.بنابر آمار رسمی بيش از يک ميليون انسان معتاد به مواد مخدر مرگ تدريجی را سپری ميکنند .افغانستان با وجود سرازير شدن ميليارد ها دالر کمک در بخشهای مختلف هنوز هم بيشترين آمار مهاجرت را دارد .ششميليون مهاجر تنها در ايران و پاکستان تحقير و توهين شدن را بر برگشتن در کشور مافيايی شان ترجيع ميدهند.
دست درازی و مداخالت خاينانه دولتهای مستبد ايران و پاکستان بيش از هر زمان ديگر در وطن ما وسيعتر گشت وجواسيس شان تا باالترين رده های قوه ساگانه دولت افغانستان جابجا شدند.
بی سوادی ،وضعيت بد صحی ،ناکارايی اداره های دولتی ،وضعيت اسفبار کودکان ،شرايط تکان دهنده محيط زيست بهويژه در پايتخت ،بيچارگی و ناتوانی اردو و پوليس ،اخوان زدگی و بنيادگرايی زدگی معارف و نهاد های تحصيالت عالی
و ده ها مورد بيچارگی و بدبختی ديگر همه و همه از دستاورد های دوازده ساله ارگ نشينان و غالمان دست به فرمان
امريکا و غرب است که در راس آن کرزی قرار دارد .
بوی فساد ،چور و چپاول و ناکارايی کرزی و تيم حاکم آنقدر باال گرفت که به منظور خاک زدن بر چشم مردم کرزی
اخيرا برای صدمين بار جهاد دروغين عليه فساد اعالم کرد .او گفت «ديگر يک رئيس جمهور مصلحت گرا نخواهد بود و
از راه سازش و مدارا پيش نخواهد رفت ».او برای سرپوش گذاشتن روی مرداری ها آنقدر دست و پاچه شده که در
نخستين اقدام با ساخت و پاخت با پارلمان دو وزير ارشد خود را کنار زد .بسم هللا محمدی وزير داخله و از جنگساالران
ايتالف شمال و عبدالرحيم وردک وزير دفاع و از قوماندان های پيشين جهادی و از مهره های اصلی امريکا در افغانستان
که از برکت پوليس و اردو و شرکت های خصوصی شان به سرمايه های هنگفت دست يافتند .در همين حال خبر دستبرد
ميليون ها دالر از جانب بسمهللا در شفاخانه سردار داوود و از سوی عمر زاخيلوال وزير ماليه و اسماعيل خان نيز باال
گرفت و اداره بیختيار و نامنهاد «مبارزه با فساد اداری» نيز مدعی است که دوسيه چهار وزير برحال ديگر کابينه را هم
به سارنوالی سپرده است .اما کرزی هنوز هم با همين وزيران و واليان فاسدش ميخواهد به «جهاد عليه فساد» ادامه دهد و
وزيران ناکارآمد داخله و دفاع را «وزيران شايسته» ناميده طبق حاتم بخشی های گذشته باالترين مدالهای دولتی را به اين
دو تفويض نمود که اين همه مداری گری های او حتی سگ و پشک افغانستان را به خنده واميدارد .
اين روز ها زاخليوال برای پاک سازی اتهامات عليه خود پشت دروازه های رسانه ها سرگردان است و با دادن پول به اين
و ان رسانه در دفاع از خود تالش دارد .اما بی خبر از اينکه او هم در فهرست کرزی قرار دارد و بايد امروز و يا فردا
مانند دو هم صنفش کنار برود و با پشتاره دالر امن و امان مثل چکری ،نادر آتش ،قدير فطرت و ديگران به قبلهاش در
کانادا برگردد .
از خبر هاييکه از ارگ درز کرده چنين به نظر میرسد که کرزی در تالش تشکيل يک ائتالف تازه با حضور رهبران
حزب اسالمی و برخی از سران طالبان است و تالش دارد برخی از حاميانش را برنامه ريزی شده فدای اين معامله های
تازه کند .دقيقا مانند قضيه بحران کابل بانک که در آن صدها ميلون دالر از سوی برادران کرزی و قسيم فهيم حيف و ميل
شد اما در نهايت دو نفر شيرخان فرنود و خليل هللا فيروزی که ميليون ها دالر در کمپاين انتخابات رياست جمهوری برای
کرزی مصرف کرده بودند به دام افتادند .
دست و پا زدن های اخير کرزی همه برای شخصيت سازی و فرار از محاکمه مردمی صورت میگيرد و او در تالش
است تا «آب را گل آلود کند و ماهی بگيرد» .او کمر بسته تا برای پنج سال ديگر همچنان در قدرت بماند و ميليارد ها
دالر ديگر را که قرار است در اختيارش قرار گيرد به جيب بزند .در کنار سرمايه اندوزی از طريق کمک های جهانی
کرزی و حاميانش کيسه هايشان را برای غارت معادن افغانستان نيز باز کرده اند و به زودی نميخواهند از صحنه کنار
بروند .اختالفات اخير او با عبدالرشيد دوستم بر سر ذخاير نفتی شمال افغانستان نيز برخاسته از جنگ چپاولگران برای
تصاحب سرمايه های ملی ماست  .کرزی که تا حال به وابستگی های برده وار رهبران «جبهه ملی» به کشورهای

بيرونی چشم بسته بود و آنان را مدتها در کابينه و پست های دولتی جا داده بود ،اينک در جنگ قدرت جديد ميخواهد با
افشای آن از طريق امنيت ناملیاش برنده ميدان شود .
بر اساس برنامه رسانهای و تبليغاتی امريکا حال اين کشور پا به فرار نهاده و ظاهرا در تالش خروج از افغانستان است.
در حاليکه پيش بينی میشود امريکا برای حدود بيست و پنج سال ديگر در سه پايگاه مهم نظامی شيندند ،قندهار و بگرام
تجهيزات نظامی جابجا کرده و حدود  ٣٠تا  ٦٠هزار سربازش را همچنان باقی خواهد گذاشت و از اين طريق بیثبات
نگهداشتن منطقه و زدن رقبايش را ادامه خواهد داد .
امريکا بازهم در تالش رويکار آوردن يک رژيمی در افغانستان است که رهبری آن بدست گروه های جهالت پيشه مانند
حزب اسالمی باشد چون طی تجربه سیسالهاش دريافته است که باند های بنيادگرای خودفروخته و شياد ،آنچنان به
مزدوری خو گرفته اند که حاضرند به دهل امريکا برقصند ولو در ظاهر شعار های تند ضدغربی سر دهند .امريکا همان
گونه که مرتجع ترين و تروريست ترين گروه های بنيادگرا را در کشور های عربی تقويت کرد و در مصر ،ليبيا ،تونس،
بحرين و اخيرا سوريه به آنان کمک سرشار ميکند ،افغانستان را نيز ميخواهد که کماکان در اشغال تاريک انديش ترين و
جنايتکارترين گروه های دست پرورده بنيادگرايش باقی بماند .با قدرتمندتر شدن نيروهای مرتجع و ضدملی امريکا ميتواند
خوبتر جو آزاديخواهی در کشور را مهار نموده جلو رشد نيروهای دموکراسی خواه ،ملی و مترقی را بگيرد .
حال مردم افغانستان از ميان دو راه بايد يکی را انتخاب کنند .تحمل زندگی تحت حاکميت جهل و ارتجاع و اشغال و بازهم
حکومت پوشالی مملو از فساد و آلودگی و يا افغانستان مستقل بدور از سايه جنايت کاران و بنياد گرايی اسالمی و اربابان
امريکايی ،پاکستانی و ايرانی شان .تنها نيرو و قدرتی که می تواند مانع حاکميت جهل و ارتجاع شود و به حاکميت کرزی
و حواريون دزدش پايان دهد مردم افغانستان اند که بايد از خواب خرگوشی بيدار شوند و با پندگيری از بهار عربی ،بهار
افغانی را رقم بزنند و راه را برای محاکمه کرزی ،ياران جهادیاش و نکتايی پوشان بیعزت هموار کنند .
ازدياد معاشات دالری مقامات
برای رييس جمهور حدود ده هزار دالر ،معاونانش هر يک حدود پنج هزار دالر ،رئيس و ديگر اعضای ستره محکمه
هرکدام حدود چهار هزار دالر معاش پس از پايان دوره کاری شان نيز مشخص شده است .در کنار معاش ،برای تمامی
اينان خانه ،امنيت ،خدمات صحی ،موتر و پاسپورت سياسی به صورت مادامالعمر درنظر گرفته شده است .
گل رحمان قاضی ،رييس کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی در دفاع از اين کيسهبری نوين مقامات از جيب ملت
میگويد «تضمين آينده مقام ها ،برای آرامش فکری آنها و برای جلوگيری از فساد اداری داشتن همچنين تضمينی
ضروريست ».اما او به اين حقيقت چشم میپوشد که اين مقامات غرق در فساد هرکدام ميليونها دالر در دوران حاکميت
خود از راه نامشروع به جيب زده اند و آينده شان از نظر اقتصادی کامال تضمين است .اما از چيزی که اينان تضمين
ندارند و هراس اند ،تنفر و دادخواهی ملت است که شما با دادن پاسپورت سياسی بعد از خدمت به اينان زمينه فرار از
محاکمه را مهيا میکنيد تا با خاطر آرام همانند صديق چکری ،قدير فطرت ،نادر آتش ،زلمی حقانی و  ....به زير بال
باداران خارجی شان بروند و با دالر های بادآورده در اثر خيانت به ملت عياشی کنند .
زمانيکه طرح تازه حکومت روی ميز اعضای ولسی جرگه قرار گرفت ،طبق معمول اکثريت اعضا قبل از آنکه به فکر
رد و يا تصويب اين طرح شوند زمينه را برای افزايش امتيازات خود مساعد ديده يک بار ديگر چانه زنی برای معاشات
خود را آغاز نمودند .
مار های خفته در آستين مردم گاهی خود بخشی میکنند و با تصويب قانون جنايت های خود را میبخشند و گاهی هم برای
آسودگی خود پاسپورت سياسی میگيرند و نمبر پليت های "و-ج " و "م-ج" نصب میکنند .پاسپورت سياسی برای کار و
بار قاچاق هيرويين در خارج و نمبر پليت های ويژه برای خود کامگی ها در داخل .معاشات دالری بلند ،موتر های ضد
گلوله ،منازل و قصر های ميليون دالری ،سفر های تفريحی به دوبی و پاريس و لندن و واشنگتن و دهها امتياز ديگر همه
برای رفاه وزرا و وکال و روسای است که تکيه بر کرسی های بلند دولتی زده اند .
افزا يش چهل درصدی حقوق اعضای پارلمان در افغانستان :
چندی قبل کميسيون امتيازات و مصونيت ولسی جرگه فيصله کرد که بايد امتيازات اعضای مجلس افزايش يابد .بر اساس
اين فيصله :شصت و هفت هزار و پنجصد افغانی تنها خرج دسترخوان هر عضو مجلس در نظر گرفته شده است .
سی هزار افغانی کرايه منزل
دوازده هزار افغانی برای روغنيات موتر
هفت هزار افغانی برای مصرف تلفون
هم اکنون يک عضو پارلمان ماهوار يکصدو سی هزار افغانی معاش دريافت میکند که با افزايش چهل درصدی آن به
درخواست کميسيون امتيازات و مصونيت ولسی جرگه اين رقم میشود يکصد و نود دو هزار افغانی .

کابينه و پارلمان در يازدهمين سال حکومت مافيايی کرزی پا لچ کرده اند تا آخرين شانزده پولی دخل دولت را به جيب
زنند .در حاليکه مردم حتی مجبور شده اند تا کودکان دلبند خود را به فروش برسانند تا از گرسنگی نميرند .
همه روز ه بر آمار شش ميليون بيکار که همين حکومت جنايت پرور آنرا ارايه کرده افزوده می شود .عايد روزانه
چهارده ميليون افغان تنها صد افغانی يا معادل آن (دو دالر) است .
سه صد هزار کارمند رسمی دولت از چهار تا هجده هزار افغانی ماهوار معاش دريافت میکنند ،معاشی که بخور نمير
است و حتی کرايه يک ماهه خانه هم نمیشود  .قيمت گاز ،تيل ،آرد و روغن به طور سرسام آور افزايش يافته و مردم
ديگر توان خريد را از دست داده اند .

بقیه زگیده اهي مقاالت استاد صباح کليک نماید
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