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محمد عارف عباسی

جنایت راهم حدی است!
با کمال تأسف بنابر دالئل خاص ،مرا تصمیم بر آن شد که دیگر در صفحۀ فیس بوک خود از نوشتن
و اظهار نظر بپرهیزم ،ولی امروز خواندن و شنیدن خبر نهایت تکان دهنده و باور نکردنی قاچاق
 ۳2آلۀ تنفس مصنوعی  Ventilatorبه پشاور ،که در شرائط کنونی یک ضرورت حیاتی برای
مبتالیان وباح کرونا در وطن است  ،مرا عهد شکن ساخت ،و خموشی را گناه دانستم.
قیمت مجموعی این  ۳2آله شش صد هزار دالر تخمین شده که از کدام مؤسسه برای افغانستان بطور
کمک داده شده بود.
اگر واقعیت داشته باشد ،بدون هیچ نوع شک و تردید میتوان گفت که آدمیت با تمام صفات آن از
افعانستان رخت سفر بر بسته .مرتکبین چنین جنایت مسلما ً مأمورین تحصیل کردۀ وزارت صحت
عامه اند که به مراتب وحشی تر ،جانی تر ،خون خوارتر از طالب اند .اگر تریاک ،تایر موتر،
منسوجات ،سگرت و مشروبات قاچاق شود طبعا ً جرم است و فساد پیشگی و قابل مؤاخذه ،ولی قاچاق
آله ای که تعداد زیاد انسان را از خطر مرگ نجات می دهد ،و مملکت ناداری چون افغانستان به
آن نیاز مبرم دارد ،توسط کرسی نشینان وزارت صحیه را چه نام نهاد و در صف کدام جنایات شامل
ساخت.
آیا این جنایت پیشگان متعلق به همان نسل جوان فهمیده ،دانستۀ با احساس و با وجدانی است که من
و تو از آن ها توقع جنبش ،نهضت مقاومت ،مبارزه علیه فساد و تأمین عدالت داریم .ولی این عده
که ننگ و عار نسل جوان افغانستان اند مرتکب ننگین ترین جنایت می شوند.
اگر هوای نفس بر ایشان غلبه کرد قاچاق ناموس خود را هم عیب نخواهند دانست ،تف ،لعنت خدا بر
این جانیان وجدان مرده.
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

باید بی سواد ،حمال و کراچی ران و غریب کار با غیرت ،با مناعت ،باشرف و با وجدان به کوه
آسمائی باال شوند و فریاد بر آرند که:



 -کجایی اسالمیت،



 -کجایی انسانیت،



 -کجایی افغانیت،



 کجایی وجدان و شرف و کرامت.از دیو دد ملولـم و انسانـم آرزوست.
از درماندګی می ګویند «ښه راغلی طالبان!!!»

**** **** ****
تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند ،می توانند
با "کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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