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 1۹/1۰/2۰2۰             میر عبدالواحد سادات
 

 فقر دروازه كفر است
 

 م ( سازمان ملل متحد : ١٩٩٢هفدهم اكتوبر بر اساس فيصله سال ) 
 «روز جهانى ریشه كردن فقر است » 

 
 «كادالفقر ان یكون كفرا: »اما عنوان این یاداشت متاسى ازین حدیث پیغمبر اسالم است كه

 .) فقر به كفر مى انجامد (
یرا ، هر كستاجران دین ) دین فروشان ( در طول تاریخ و در صد سال اخیر افغانستانالبته 

، صاف و ساده به كفر متهم و او را كه در باره علل و ریشه فقر صحبت نموده است 
  كمونیست خوانده اند :

 

» اید ، بانتمام فرهنگ ساالران ، بزرگترین شاعران و عارفبه تعبیر این گروه ظاهر بین ، 
ظاهر بینان  «پوست » بوده و شاید همین چسپیدن بظواهر و بقول حضرت موالنا « كافر 

که فریاد سر سلسله عارفان شاعر بزرگ حضرت سنایی ، تا ابن سینا مزور باعث گردیده 
ه که در مشروطیت سوم ، بزرگ و فقید موالنا خسته ، محق بودو آزادیخواه ساخته بلند « دکاندان دین » ... را بر و

  در اخباری نوشته بود :
 

 نكند عرض وجود به صد حجت و برهانحق 
 ى استـاقـردن بــم رگ گـایـاب عمــه اربـبتا 

 

  این مقدمه گونه را به این دلیل معقول و ضرور دانستم كه :
 

اسالم را در حجاب همین تاجران دین و تیكه داران شریعت از همان مالى لنگ معروف و تا اكنون ، دین مقدس 
زنان و ریش مردان خالصه و با این تزویر جامعه را با فقر مزمن مادى و معنوى مصاب ساخته و بقول شاعر ملى 

 ما ، با شعار :
 

 ! اكبر، هللادز
 .سعه و ترقى افغانستان مى باشند، توعامل فقر زایى و مانع در راه صلح 

 

  در حالیكه :
ام مصایب همین فقر است ، فقر خطرناكتر از جنگ ، كرونا و ... و مسبب تداوم همه این بزرگترین افت و مادر تم

  افات است .
فقر مادر مصایب اجتماعى و حقیقت ان ، بزرگترین فاجعه حقوق بشر است ) حقوق بشر كه بدست قدرت هاى جهانى 

  و داخلى شر و فساد در سطح ابزار سیطره تنزیل یافته است (
رش و عامل گستان ملل متحد و نهاد هاى معتبر بین المللى در مورد فاجعه فقر بسیار هولناك و جانكاه است ارقام سازم

. متاسفانه در افغانستان كه بیشتر از ن با ثروت در دست یك اقلیت در مقیاس جهان استآفقر همین تفاوت بزرگ 
هه اخیر از سرازیر شدن صد ها ملیارد دالر صحبت چهار دهه جنگ تحمیلى را متقبل میگردد و با وجودیكه در دو د

رز " طراز استبداد اسیایى " را در م میگردد ، زشترین حالت فقر گسترده و خلیج خوفناك طبقاتى جامعه مصیبت زده
  نابودى قرارداده است .

، ادر كشور م«قوم » ر اند و بدون شك بزرگترین یحسب اعتراف رئیس جمهور افغانستان تا نود فیصد مردم فق
  .فقیران مى باشند
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  هر سه نوع فقر :
 

 فقر مطلق -
 فقر نسبى -
 فقر طبیعى -
 

« غنی»ای هدامنگیر بیشتر از نود فیصد مردم ما است) در حالیکه افغانستان با داشتن غنایم مادی ، در فهرست کشور 
  قرار دارد ( .

 

 بدینترتیب :
، ، جنگیر مصایب خانمانسوزخاطر زدودن ساافغانستان صحبت میگردد ، باید و بزمانیكه از مصایب بزرگ در 

  ى در سر خط وظایف اساسى ملى قرار داشته باشد .ئكرونا و ... فقر زدا
ین ، و تعدیالت اساسى در سطح مادر قوانین ) قانون ئآى در گام نخست مستلزم تغیر در بینش ما از دین و ئفقر زدا

  اساسى ( است .
نظام » ى زیاد نوشته اند و از دید این قلم عامل بنیادى تسجیل ئاقتصاد دانان بزرگ به علل شكست پروگرام هاى فقر زدا

عینى جامعه جنگ زده و در بدون در نظر گرفتن شرایط  در ماده دهم قانون اساسى است كه مقلدانه و «زادآبازار 
ده ، با واریز نموگردیده و در فقدان حاكمیت قانون ى هاى دولتى، زمینه نابودى تا شش صد كارخانه و تصدحال جنگ

 .زاد ، بازار فساد مستقر و بجاى دیموكراسى ، كلیپتوكراسى در كشور حاكم گردیدآملیارد ها دالر به عوض بازار 
سی شان مسجل در قوانین اسا« بازار آزاد اجتماعی »  ای مقتدر سرمایداری همانند جرمنیدر حالیکه در کشور ه)

 .است (
 

 ید شان بر باد دادـلـقـق را تـلـخ
 ای دو صد لعنت برین تقلید باد

 (موالنا)        
 

 ،ید كه یك اقلیت منفور تاجران دیناین برخورد تقلیدى و شاید از طرف اولیاى امور بیرونى اگاهانه باعث گرد
 كه بار، تیكه داران " جهاد " و جالبان سیاسى دار و ندار كشور و بیت المال را چپاول و اكثریت مردم قومدكانداران 

  .فقر ، گرسنگى و بیكارى ، دوزخ را در روى زمین تجربه نماینداصلى افت جنگ را متحمل میشوند با مصیبت 
 

 ردونــــرخ گـــر چــد بــم رســتـر دســـاگ
 ین چینون است و اــاز او پرسم كه این چ

 تـعمــاز و نــد نــد صــدهــیــى را مــكــی
 ونـــوده در خـــو الـــرص جــى را قــكـی

 (بابا طاهر عریان)         
 

ى واقعى در پرتو حاكميت قانون و تعهد به عدالت اجتماعى ميسر ميگردد ، كه متاسفانه پاشنه اشيل ئفقر زدا
  افغانستان :

  نآعدالت اجتماعى و عدم حضور پاسداران ، ضعف صداى فقدان حاكميت قانون
  . ى وسيعتر ميسازدئاست كه فاصله ما را با فقر زدا

 
 با حرمت
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