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 شـیـر بــی دنــدان
 سخنی چند پیرامون نوشتۀ محترم هاشم انوری

 

محتوا، مفهوم  و اهمیت خاص موضوع این نوشتۀ عالی انگیزۀ واقعی ابراز نظر من درینمورد  است و نه لطف، 
مهربانی، قدردانی و ذکر خیر محترم انوری صاحب در بارۀ اینجانب،  در حالی که از اعماق قلبم از ایشان سپاس 

 . گذارم
اکنون . ه و احساس وطنخواهی مرا از بین نبرده استتصمیم آقای خطاب هیچگاه صدای واقعیت ها را خفه نساخت

 :جای آوازم را قلم گرفته  و به فحوائ شعر استاد عبدالرحمن پژواک
 

 به پیری گر ز دستم، کار سر افشان بر نمی آید
 رهـیـن طبع خویشم، خامه را شمشیر می سازم

 

و در صدد یافتن اوصاف، خصائل و  بهر حال هموطنانی که سرگردان کوچه ها و پس کوچه های تعریفات بوده
شایستگی های روشنفکری اند  و چون قاضی بیحد سختگیر در طول دو صد سال تأریخ این کشور، فقط به چهار 
نفر افتخار روشنفکری را، به صالحیتی که خود بخویشتن بخشیده اند، اعطا فرمودند، آیا بحث های دلسوزانه، 

نجات کشور از معضالت حاد کنونی که چون زخم ناسوری در کالبد نحیف و واقعبینانه و غیر جانبدارانه برای 
ناتوان ملت افغان جا گرفته و مملکت را به نابودی و بدبختی می کشاند،  خود نشانۀ روشنفکری نیست؟  اوالد 
صادق، دلسوز و غمخوار کشور بدون مقصد و مدعا و بدون تعصب، عناد و خصومت به این و آن و عاری از 

نوع پیوند مالی  و سیاسی فقط و فقط بخاطر وطنش از هزاران فرسخ دورها  فریاد داد خواهی بلند می کند و هر
 عدالت می طلبد، آیا روشنفکر نیست؟

از مدت ها به اینسو می خواستم در مورد مبارزه علیه فساد اداری، راشی و مرتشی و اختالس و مفیدیت، مؤثریت 
زه با فساد اداری در پیشبرد الیحۀ وظایفش چیزی بنویسم، خوشبختانه بیشتر گفتنی هایم و توانمندی ادارۀ عالی مبار

آنچه مرا خواسِت بیان بود، بهتر و جامع تر درین نوشته متبارز .  را درین مورد در نوشتۀ محترم هاشم انوری یافتم
 .شده است

ورتال وزین افغان جرمن آنالین درین  قبل از تبصرۀ مزید روی این موضوع، بحث دلچسپی بیادم آمد که در پ
اواخر در جریان است  و آن تفکیک نیات نیک و اندیشه های واال و آرزومندی های عالی از یکطرف و امکانات 

مثال ً  کسی ندا بر می آورد که من این شوره زار بزرگ را به مرغزار و .  عملی تطبیق آن از طرف دیگر است
ه بــه چه نیت نیک  و چه مفکورۀ عالی، جمعیتی فقط با شنیدن آن فریاد خوشی بر می گلستانی مبدل می سازم ، بــ

آورند و کف می زنند، ولی متفکرین و صاحبان خرد و بصیرت امکانات و توانمندی ها و نیز شرایط ذیدخل را به 
 محاسبه می گیرند و سؤال می کنند که چگونه و چطور؟

 

بعد از مصاحبۀ تلویزیونی در مورد محترم داکترعزیز هللا لودین تا حدی تکمیل من کنجکاوی ها و معلومات خود را 
نمودم، جمعی از هموطنان رضاکارانه و خیر خواهانه با من در تماس شدند، مخصوصا ً تجارب شخصی خود را با 

جهاد آقای ادای سوگند در مورد پاکی، صداقت، وطندوستی، پابندی به اصول اخالقی و دساتیر دینی در دوران 
داکتر عزیز هللا لودین با من سهیم ساختند  و دوستانی که من به صداقت شان عقیدۀ راسخ دارم  و با آقای لودین از 
دوران جوانی و دورۀ تحصیل و ایام محبس شناسایی دارند،  از شخصیت و سجایای این فرزند راستکار کشور 

 .برایم تعریف نمودند
اوصاف واقعاً  یک عامل سازنده و اساسی در اجرای چنین وظیفۀ با این همه جای شک نیست که داشتن چنین 

اهمیت حیاتی بشمار می رود و اما سؤال در اینجاست که آیا داشتن این صفات شریفانه و آگاهی کامل از واقعیت 
ن و عیاران و های عینی َدور و َبر، با موجودیت مفسدین و دزدان چراغ بدست زور آور، کرسی نشینان و تفنگدارا
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اقارب و خویشاوندان حاکم ملک،  تنها وسیلۀ مبارزه با فساد و دزد بگیری شده می تواند؟  آیا این رسالت بزرگ 
 پشتیبانی صادقانه شخص اول مملکت و صالحیت های قوی کاری قانونی را ایجاب نمی کند؟

 

با سپردن  . ) Superman) وان افسانوی همچو داکتر عزیزهللا لودین یک انسان عادی  و اما مبارز است، نه یک پهل
کار کالن و صالحیت نه چندان ولو که داکتر لودین مالئک هم  باشد، آیا بازهم می تواند با فساد دارای چنین 

 وسعت، حجم، طول، عرض و ضخامت که سر های کالوه به حرم سرا می رسد، بجنگد؟
 

پخش اعالنات تجارتی به ایشان گفتم چگونه بعد از این پیمانه در جریان مصاحبه با داکتر صاحب لودین در وقفۀ 
تجربه بازهم شما به کرزی صاحب اعتماد می کنید؟  شخصی که در ظاهر شما را بحیث رئیس کمیسیون نظارت بر 
انتخابات به صحنه کشید ولی در پشت پرده مخفیانه به داللی برادر و دیگر دوستان با قسیم فهیم، محقق و دوستم 

من فکر می کنم ادارۀ شما را برای عوام فریبی و جهان فریبی !  ازش کرد و شما را نزد مردم بی اعتبار ساختس
 .من در آن صداقتی نمی بینم.  آفریده اند

 

عباسی صاحب من این مسؤولیت را با تمام خطرات، مشکالت و موانع با »آقای لودین گفت، کلمات خود شان است 
البته بدون همکاری . بۀ ملی و داعیۀ انسانی پذیرفته ام، نه بخاطر رئیس صاحب جمهورقبول مرگ بحیث یک وجی

 «.و پشتیبانی شان مؤفقیت من نا ممکن است
 

داشته باشد که مطابق څارنوالی و قضا در جریان مصاحبه پرسیدم که اگر افغانستان ادارات قوی، شایسته و منزه 
صادقانه وظایف خود را پیش ببرند، چه ضرورت به ایجاد یک مؤسسه  قوانین موضوعه مسؤوالنه، شرافتمندانه و

قضا هم تا زمان تصفیۀ کلی داده څارنوالی و متوازی مانند ادارۀ شما است،  و اگر است برای شما صالحیت های 
 .متأسفانه جواب لودین صاحب برایم قناعت بخش نبود. شود

 

که تا کرزی صاحب رئیس جمهور است نه اسمعیل خان محاکمه می کسانیکه در عمق قضایا وارد استند، می دانند 
 .شود و نه حضرت عمر زاخیل وال و نه چکری از انگلستان احضار می گردد

 

یک هفته قبل در نیویارک تایمز به ارتباط قضیۀ اختالس در شفاخانۀ محمد داؤد خان شهید خواندم، گرچه در مقاله 
ط مفتش عمومی امریکا و دالیل سیاسی داخلی تماس گرفته شده بود ولی روی عدم تعقیب تفتیش این قضیه توس

اسناد، شواهد و قرائن قوی برای غارت ملیون ها دالر کمک امریکا به این شفاخانه توسط جنرال ضیاء یفتلی و بسم 
اجازۀ تعقیب هللا محمدی وجود دارد که رئیس جمهور تحت نفوذ قسیم فهیم تنها به عزل ضیاء یفتلی اکتفا کرده و 

در اثر این جنایت و خیانت هزاران مجروح از بی دوایی جان دادند و به صدها از گرسنگی . تفتیش را نداده است
 .مردند

در نتیجه میتوان گفت که نزد حکومت کرزی نه ارادۀ راستین مبارزه علیه فساد اداری موجود است و نه توانمندی و 
شاید مراجع ذیدخل مفسد در آینده به !  کند که عدم چنین اداره به ز وجودشقدرت آن،  لذا دانش عامیانه حکم می 

 .دسیسه و توطئه اکتفا نکرده آقای داکتر عزیزهللا لودین را ترور نمایند
 

شناخت کوتاه مدت من از لودین صاحب اینست که  ایشان مرد قاطع، مصمم، با شهامت، بلند همت و به اصطالح 
 .رین فرصت به مبارزۀ خود دوام می دهندَکر جنگ استند  و تا آخ

 

 آنچه در باال گفته آمد یک روی سکه بود، روی دیگر آن اینست که اگر مردی چون لودین نمی بود، 
بگوید باالی ( بزعم آقای خطاب)آیا کسی جرأت می کرد امیر بزرگوار ـ الماس جهاد را که از هرات پاریس ساخته 

 ارنوالی بفرستد؟  څ ایش دوسیه ساخته بهچشمت ابرو است و بروی اسناد بر
بانک جهانی، بانک آسیایی و جامعۀ بین المللی را با برگه و سند متهم و  IMFآیا برای وزیر برحال چشم و چراغ 

برایش دوسیه بسازد؟  اینکه کرزی صاحب از این اشخاص بروی دالیل خاص حمایه می کند و زمینۀ محاکمه را 
می گوید جزء خدعه و نیرنگ چیزی نیست، این دیگر تقصیر لودین نیست، هر دوسیۀ  فراهم نمی سازد و آنچه

مدتی یکی از دوستان شخصی . مرتبه طشت بدنامی و رسوایی این دستگاه چپاولگر را از لبۀ بام پائین می اندازد
دارۀ عالی کرزی صاحب که چندی قبل به جرم داشتن هیروئین در الس ویگاس محبوس گردیده بود بحیث آمر ا

. مبارزه با فساد اداری مقرر گردید، کاکو چارۀ خود کرد و با آلخره در اثر بی کفایتی و سوء استفاده معزول گردید
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و کرزی صاحب از آقای داکتر صاحب عزیزهللا لودین خواهش کرد که بار دوم این مسؤولیت را قبول کند و اینبار 
 کی هم بجا نشدهبرایش وعده های رنگین داده شد که تا حال ی

 

در این حال ادارۀ مبارزه با فساد و نیز شخص داکتر لودین به منزلۀ شمع ضعیفی است که در معرض تند باد های 
لذا باید ما دستان با مسؤولیت خود را دور این شمع بگیریم که خاموش .  مهیب جنایت، خیانت و فساد قرار دارد

یق به ایستادگی، مقاومت و پایداری نمائیم و هیچگاه توصیه به فرار و نگردد و لودین و مردانی چون لودین را تشو
 .رهایی میدان مبارزه نکنیم

 

چه خوب است که چنین مطالب مهم و حیاتی مملکت مورد بحث همه جانبه قرار گیرد،  نه آنکه دریچۀ نظر خواهی 
پورتال به مظهر فضل فروشی و خود نمایی مبدل شود و مباحث بدرد ناخور چون افسانه های سر مگسک باعث 

 . ضیاع وقت خوانندگان گردد
 .ا ترجیح دهمعهد کردم در آینده در چنین موارد خموشی ر

 
 پایان

 
 
 
 
 
 
 
 

  


