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  به سراب بردن زحمتکشان است" منافع ملی"
  

ان ھای سلحشور م تفاده از حس وطن پرستی افغ ا سوء اس ار ب ی کوشند عطش گروه ھای متعدد منفعت طلب و تبه ک

ادارترين زحمتکشان را در سراب  ری ن ی"براب افع مل ارتگری خويش بي" من ر غ د و ب ع کنن درف اران، . فزاين ه ک ن تب اي

اد "داو گذاران"جنگساالران، و به  سيار خوب ي  استقالل افغانستان که حتی از الفبای فرھنگ و انديشه ھم بی بھره اند، ب

دگرفته اند تبه کاری خود را در پشت  ال کنن ردم را اغف ان و م . اصطالحات مردم پسند مانند منافع ملی و غرور ملی پنھ

ان  ا گذشت زم ا ب اما دردآورتر زمانی است که چنين مفاھيم و اصطالحات که يا از آغاز عاری از ھر نوع محتوا بوده ي

ارت از در حالی که منافع ملی به م. به ضد خود بدل گشته است، به ادبيات مردم راه می يابد عنای علمی و درست آن عب

د ق می کنن ه دست خل شکی نيست . سھم مساوی ھمه زحمتکشان در نعمات مادی و معنوی است که با عرق جبين و آبل

ر در راه  اری بی نظي که تاريخ و افتخارات ملی متعلق به مردم است به خصوص که اين افتخارات با فداکاری و جان نث

ه ھای . اشدحصول استقالل به دست آمده ب ام نمی شود، و کارنام پاھيان گمن ن س وارد ذکری ازي اما دردا که در چنين م

  .  شان به پای چند تن قربانی می گردد

ين  ده سرنوشتش را تعي رای منافع ملی در زمانی که افغانستان ھنوز ھم تيول شخصی چند تن است و مھمانان ناخوان و ب

  ه چه مفھوم است؟  ، بشھروندانش بيش از بيست زندان می سازد

شان و  شم زحمتک ر چ ی، ب افع مل بھم و انتزاعی من وم م دی مفھ رھم بن ا س ه ب د ک ی کنن الش م ه ت ه شکل آگاھان ان ب اين

محرومان خاک بپاشند و نگذارند که از لحاظ ذھنی به عمق فاجعه ای پی ببرند که در آن دست و پا می زنند و با گذشت 

ه ھر روز بر ابعاد آن افزوده می شود ؛ ھرچند شرايط عينی زندگی دوزخ آسای اکثريت مطلق افغان ھا آفتابی است که ب

  .  دو انگشت پنھان نمی شود

أمين و  رای ت د، در حقيقت تضمينی ب ه می کنن اصطالح منافع ملی که رسانه ھای سرکاری و وابسته آن را بی وقفه قلقل

ا ای انگشت شمار است که قصرھای شان بر  حفظ منافع فردی عده زل ھ د من  ويرانه ھای شيرپور آباد گشته است، و بلن

  .  و تجارت شان از عرق افغان ھای فقير و زحمتکش رنگ و رونق گرفته است

ر  ا زي ان ھ در حالی از منافع ملی، دارايی ملی، خانه ملت و نمايندگان محترم ملت سخن گفته می شود که بيش از نيم افغ

انی انتحار و خط فقر زندگی می کنند؛ به ابتدايی دگی قرب اله ھزاران زن ه س د؛ ھم رين خدمات صحی دسترسی ندارن  ت
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ه  ا ب ان ھ ساوت، افغ د و پس از ھر ق انفجار و بمباردمان می گردد؛ خون بھای ھر افغان را دو ھزار دالر تعيين کرده ان

ون ب د؛ شش ملي ساح می ريزن ان اشک تم رای ش ن صورت ب ه اي وند و ب ر صبر و شکيبايی دعوت می ش ه و دخت چ

ستان به مکتب که آن ھم فقط چند خيمه است، رفته نمی توانند؛ مادران اميدوار با خطر مرگ مواجه اند، طوری که نافغا

ا در واليت بدخشان باالت ال از سوء تغذی، اسھال و مالري ا دارد؛ اطف رين ميزان مرگ و مير مادران اميدوار را در دني

ق  د؛ اکثريت مطل اموس طب برداشته ان ين امراض را از ق م چن ه ھ حالی می ميرند که حتی برخی از کشورھای منطق

ا مورد افغان ھا آب آشاميدنی شان را از کانال ھايی می گيرند که بز و گوسفند و سگ  ھم از آن استفاده می کنند؛ و ده ھ

  .ديگر

د ه يت را در لفظ در دارايی ھای افسانيکی از شيوه ھای مزورانه مرسوم اينست که اکثري د و بگوين ن سھيم کنن د ت ی چن

ه  د ۴۶٠که عايد سرانه افغان ھا طی ھشت سال گذشته از يک صد و سی دالر ب ه عاي يده است، در صورتی ک ر رس  دال

ه استحاصله زايش يافت ا در حالی قصرھا بخشی .  از غارت و چپاول چند تن از چند مليون به چند صد مليون دالر اف ي

  . نمايانده می شود که اکثريت مردم حق ندارند از کوچه ھايی گذر کنند که قصرھا در آن برپا گرديده اند" بازسازی"از 

ته شدن  ا در سخنرانی ھايش از برافراش د کرزی بارھ ين حام راز ساختمان ھای سازمان ھای ب ر ف ستان ب رق افغان بي

ه بخش اعظمی از " افتخار"المللی و از جمله ملل متحد با افتخار يادآوری کرده است، اما اين  ازد ک انی رنگ می ب زم

د رق سه و نيم مليون کابل نشين، ھمه روز مدفوع انسانی و حيوانی استنشاق می کنند، به آب آشاميدنی دسترسی ندارن ، ب

  . ندارند، و بايد در پايتخت زمستان سرد را با سوختن چوب و زغال بھار کنند

ه شريان ھای اقتصاد کشورھا را در انحصار  ًبازسازی ھم که اينھمه تبليغ می شود، سودش عمدتا به آنانی می رسد ک

ن واليات زندگی می کنند، بلکه شاھراھی که دو واليت را به ھم وصل می کند، در خدمت دھقانانی نيست که دري. دارند

د ايی می کنن ر کم ا دال ون ھ . مسير انتقاالت کمپنی ھايی است که روزانه صدھا تانکر و الری اش از آن می گذرد و ملي

ل  ا پ نه تنھا اين، بلکه خارجيان ھم نيازھای نظامی و امنيتی خود را محاسبه می کنند و بعد از آن اقدام به اعمار سرک ي

  . و غرور ملی است" منافع ملی"ری که خود نافی می کنند، ام

ات  راد و حلق د آن از سوی اف اربرد مؤک اما آنچه که مفھوم مبھم و انتزاعی منافع ملی را مضحک و بد آيندتر می کند، ک

وم خود را از دست  و ميمون ھای دست آموز شان است که آشکارا جار می زنند استقالل ديگر به معنای کالسيک، مفھ

دداده سته ان ن .  و ھمه کشورھا به يکديگر واب رد، و اي رار می گي ر وطن فروشی ق ا در براب ه استقالل دقيق يم ک ًمی دان

عاليجنابان بايد اعتراف کنند که وطن فروشی ھم به آن معنای کالسيک، مفھوم خود را از دست داده است و ابتکاراتی 

ده است وريزه ش ه و تئ ا. در آن صورت گرفت ن عاليجناب ا اي ا و فرھنگ ھ ت ھ شورھا و مل ه ک د ک د بدانن شمند باي ن دان

ه برجسته که از قلب افغانستان می ھيچگاه در طول تاريخ جزاير مجزا نبوده اند، و شکل گيری راه ابريشم  گذشت نمون

زی و  صدھزار عسکر خارجی در کشور، . اين واقعيت بود اف، داد و ستد اقتصادی و فرھنگی چي اما تلخ کالمی مع

  . يز ديگر استچ

ه  رق را ب ا آن بي ن ي از سوی ديگر گروه ھايی ھم می کوشند خود را در پشت کلمه ملت پنھان کنند، و تعظيم در برابر اي

د غول  ستند و فقط چن ا حاکم سرنوشت خود ني ن ملت ھ نام ملت و مردم توجيه کنند در حالی که می دانند ھيچ يک ازي

  . مالی برای شان تصميم می گيرد

 

 


