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کت عن  از  مختصر  این  سحار  وان  قلم  به  کتابی  است،  شده  گرفته  دنیا"  آخر  سوخته،  بنام"پل  ابی 

جناب محترم"    ما  ، هموطن گرامید بی نظیروژورنالیست برجسته، گزارشگر توانا و نطاِق در نوع خ

 . نستوه نادری"

اطالع دارند، پُل سوخته در قلب کابل موقعیت دارد که در دو دهۀ گذشته    ن ما وطنا قراریکه بیشتر هم

یک مشت    بوب ما را مورد تاخت و تاز خود قرار دادند و و متحدین غربی آن کشور مح   که امریکا 

افراد بی بندو بار و لومپن و استفاده جو و بی احساس را بر سرنوشت مردم دربند کشیده شدۀ ما  

ی از هموطنان مظلوم و برباد  تعداد بیشمارِ   ،ع و بود وباش و زنده مانیجمت  .، محلند و.. حاکم ساخت 

هر هموطنی با تمام کوائف آن    راداده شده و معتاد ساخته شدۀ ما بود و قصه های غصه های آنها  

رت مشرح و  بصون وحشت و بیداد  آغصه های بی پایان  قصۀ  از    و کتاب مذکور قرار معلوم  ند میدا

، اما جسته و گریخته، اینجا  در تالش به دست آوردن این کتاب هستم(.)حکایت دارد تند  مفصل و مس 

 .  م ده اوراین و از آن، بسیار در مورد اطالع به دست آ ز و آنجا، ا

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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مگر   ولی  و  اما  آن  و  های  های غصه  قصه  مختصر  این  و د بیدا!  نیست  زمان  و    گاه  حوصله  از 

نافرجام، به نوشتن کتابها    صالحیت این کمترین فرسخ ها فاصله دارد. قصه های این غصه های 

سوخته، آخر دنیا"، یکی از آن کتاب ها است که هر افغان با احساس باید  کتاب" پُل   .ضرورت دارد 

، از پرده بیرون افتد و  پنهانی و پشت پرده در همچو موارد آنرا به دقت مطالعه کند تا زد و بند های  

 حق به حقدار برسد. به گفتۀ زنده یاد "رازق فانی": 

 دارد  یخدا دارد که پرده بر نم  ی عجب صبر

 وگرنه بر زمین افتد ز جـیـب محتسب مـــینا 

بیرون اندازیم و منتظر  راز ها را از پرده ها  ما خود باید  و اما دور و زمانه، دور و زمانه ایست که  

 ". بکند کاری دستی از غیب برون آید و "  یایم تا گونباش 

به هر حال اصل قصه از اینجا باید شروع می شد که نشد، که در یکی دو روز گذشته، چندین کلیپ  

به نشر رسید که داخل کشور  از  از چندین چینل مختلف  یوتیوب    آوری   عخبر خوش، جم  از  در 

ناحیه    ص که مقامات شاروالی کابل و بخصو  حکایت داشت. حکایت از آنمعتادین از زیر پُل سوخته  

و مامورین و کارکنان    ، خانواده های معتادین ، با همکاری مردم و معتادین نجم و ششمپ رم و  های چها

اخانه ها انتقال یافته و مورد  به ِشف  شاروالی کابل، تالش دارند تا تمام معتادین از زیر پل سوختۀ کابل 

قمندی زیاد مردم، به کمک شاروالی  خته با جدیت و عالتداوی کامل قرار گرفته و نیز زیر پل سو

ل  ، گُ شود ، رنگ و روغن  گردیدهبازسازی  شود، و پُل مذکور ترمیم و  کابل، از بیخ و بُن پاک کاری  

یکی از مشکالت بزرگ مردم  به  د ساخت و  تر خواهو بته و درخت و سبزه هم فضای آنرا زیبا

معتاد ما، تداوی گردیده، ترک اعتیاد    خواهد شد و هم هموطنانبصورت اساسی، رسیدگی  منطقه  

پُل    خانواده های خود ملحق خواهند گردید و آهسته آهسته دامن مواد مخدر و معتادین از  ا نموده و ب

، والیات و سرانجام افغانستان برچیده خواهد شد و بگفتۀ عوام" تا ریشه در آب است،  سوخته، کابل

 . ی است"ثمر امید 

لینک دو کلیپ در همین مورد را برای هموطنان می آورم و بقیه کلیپ ها را  در آخر این مختصر  

 د کرد.ا دیدۀ دل تماشا خواهنبخود از طریق همان یوتیوب 

، نظر به گفته های شاهدان، سه جسد از زیر خاک و سنگ و آوار بیرون کشیده  اولیدر یوتیوب  

، تعداد  شده اند و در یوتیوب دومی که یک روز بعدتر از آن از یک منبع دیگر به نشر رسیده است 

ست تعداد اجساد هموطنان مظلوم ما از  . امید ااست   هاجساد بیرون آورده شده به پنج جسد ارتقاع یافت

 التر نرود. زیر آن آوار، با 
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مطرح  را  هاد تغییر نام "پُل سوخته" به " پل خوشبختی"  یپ دومی یوتوبران هموطن ما پیشندر کل

بال رسیده و مال    که نظر نیک است و امید چنان شود و خوشبختی عاقبت به آن سرزمین  کرده اند 

 برگردد.  گزیده

یست سال پسین که  در باند بود که  فتد و ضرورت به تذکر میرود، این توو اما آنچه نباید از قلم ا

امریکا و متحدین غربی آن در افغانستان حضور داشتند و تعداد آنها به بیش از چهل کشور جهان  

با     (Brown University)براون  پوهنتون.)...  تریلیون دالر  3  حدود در    اریذ با سرمایه گرسید  می

سپتامبر    ۱۱سال گذشته که از    20جانبه، برآورد کرد که ایاالت متحده در    انجام یک بررسی همه 

افغانستان هزینه کرده  تریلیون دالر    2.2۶میالدی آغاز شده، در مجموع    200۱ برای جنگ در 

  ۀ مریکا خرج برداشته و سران امیلیون دالر برای    300است. این بدان معناست که این جنگ روزانه  

ش  و تال  هرگز نخواستند ،  parsi.euronews.com  ...(هزار دالر بوده است   ۵0آن به ازای هر افغان معادل  

ل اساسی و حیاتی و صحی را فقط حتی در زیر پُل سوختۀ کابل، مورد غور و  نکردند که این مشک

پول سازی البته  چند اقدام نمایشی و    اقدام نمایند.مشکل حا اجتماعی    دقت قرار داده و در رفع آن  

 افزود و دگر هیچ. غوالن سرمایه یۀ اندوختۀ اانجام داده شد که فقط به سرم

شکل  کرزی و غنی و باند های مافیائی آنان نیز هرگز و حتی باری هم در صدد آن نگردیدند تا این م 

، در  حدین غربی آندر همین بیست سال حضور امریکا و مت  نستان اند. افغزرگ را چاره سازی نمایب

 پیوسته مقام اول را به دست آورده بود. و تجارت مواد مخدر،    جدول جهانی کشت تریاک

ر  معتاد ساختن و تجارت مواد مخد   نظر به نوشته و گفته های هموطن گرامی ما" نستوه نادری"، در 

  ولیس گرفته تا وزارت های داخله و پولیس و امنیت مامور پ  و...، دستان قدرتمندان بزرگ از یک

در زیر پُل سوخته و...،    مواد مخدر و تجارت تا قصر ریاست جمهوری و...، همه و همه در تجارت  

امد  بصورت سیستماتیک و گسترده دست داشته اند. ناگفته نباید گذاشت که در زمان دلقک مشهور"ح

ه نادری" که یک ژورنالیست ورزیده، پرتالش و با احساس بودند، با ترفند های  کرزی"، جناب"نستو

، با به اعتیاد کشانیدن وی استفاده کردند  متفاوت، از تهدید و ارعاب گرفته، تا زندان و تحقیر و توهین

اد ساختند و  ندازد و همان بود که عاقبت چنان شد و وی را معتپرده بیرون نیهای مگو را از  تا راز  

  ا که حدود هفت سال از بهترین ایام زندگی خود را در آنج  ،در نتیجه خاموش و روانۀ زیر پُل سوخته

 و...  بسر برد 

ه، بعد از فرار عساکر امریکائی و متحدان غربی شان و بعد از فرار عمال کثیف  پل سوختعاقبت  

 از معتادین و مواد مخدر پاک کاری گردید.  ، اکنون داخلی شان
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بعد از تالش های بسیار و بی شمار و    ند سال قبل چ هموطن گرامی ما، محترم"نستوه نادری" هم  

دنیا"، و اما اینک  آخر    ل سوخته، تحت نام با مسمی ای "پُ   ند کتابی نوشت  ه وپیهم، از اعتیاد پاک گردید 

کاری گردیده و معتادین به شفاخانه ها انتقال داده شده اند و...، با جرئت می توان  ک  پل سوخته پاکه  

، بلکه باید آغاز دنیا باشد، دنیای فارغ از مواد مخدر و اعتیاد  گفت که دیگر پل سوخته آخر دنیا نیست 

. ایکاش زمینۀ آن نیز مهیا و میسر  فارغ از تجارت کثیف مواد مخدرو فارغ از توطئه و ترفند و  

برادران    ما به محکمه کشانیده شوند، به شمول   معتاد ساختن هموطنان  داخلی  گردد تا عاملین اصلی 

مسعود و چند رسوای دیگر، یعنی قاچاقچیان اصلی مواد مخدر که    برادران  فهیم وبرادران  کرزی و  

یونس قانونی و عبدهللا عبدهللا و بسم هللا محمدی    قرار معلوم افراد دیگر نیز نظیر عطا محمد نور و

از این تجارت کثیف بلیون ها دالر  و شکریه بارکزی و فوزیه کوفی و یک مشت خودفروش دیگر  

در بانک های خارجی ذخیره کردند. لیست این افراد سر دراز دارد که در صورت کفاف  سرمایه  

 کرد.  منابع و موأخذ، آنان را معرفی خواهیم  نیز   عمر و حوصله و

 

https://www.youtube.com/watch?v=2۱gZdfb8upU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UjYFOwiK8uQ&t=۱444s 

 
گر: اینهم یک لینک دی  

 
https://www.youtube.com/watch?v=AU7iAKO8vx 

 
 

... یار زنده و صحبت باقی   
 

https://www.youtube.com/watch?v=21gZdfb8upU
https://www.youtube.com/watch?v=UjYFOwiK8uQ&t=1444s
https://www.youtube.com/watch?v=AU7iAKO8vx0

