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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
   ۲۰۲۱/ ۰۹/ ۲۳               فقیر

  

 
 طرز ادبیات و نامگذاریهای که ضرورت به اصالح دارند 

 
 و دید نوین افغانستان 

 
 

د گر آن وقتها گذشت که ورد زبان ما گشته بود که" افغانستان کشور ویران و تخریب شده است !" نه، اگر عندالهی  
آباد است، سرک حلقوی که   والیت کشور را بهم وصل نموده    ۲۴و واقعیت را بگویم، اکنو شهر کابل یک شهر 

ا که طی شش سال نسبت جنگ تخریبی بیست  منحیث سرک درجه اول ترمیم وبازسازی شده ) به استثنای بعضی پله
والیت کشور به    34ساله( تخریب شده، متباقی ده والیت نیز سرکهای خود را دارند وباهم وصل اند؛ بدین ترتیب  

نحوی خوب باهم وصل ان، حتا در کنار این سرکهای عمومی مساجد اعمار ګردیده و بازار های پررونق جدید ایجاد  
تولیدات خود را داشتیم وصارات ما افزایش  -نبود. طی بیست سال ما صاحب اردو شده بودیمشده که بیست سال قبل 

اکثریت مطلق والیات دارای برق شده ، طی بیست سال ګذشته والیاتی مانند بامیان، دایکندی و پنجشیر -یافته بود
تداد یافت، پوهنتونها در هر دارای بهترین سرک گردیده بودند، میدانهای هوایی اعمار و خط ریل داخل کشور ام

و مکاتب دارای تعمیر )به استثنای والیات جنوبی که جنگ مکاتب انها   LSD, Lab, Lib صنف دارای پروجکتورو
راویران نموده( اند، هوتلهای لکس به سویه پنج ستاره اعمار شده، شفاخانه ها ترمیم وجدیداً ساخته شده تمام ولسوالیها 

ازاد معرفی شددارای تعمیر معیاری شد دیجیتل ومطبوعات  اند ، سیستم  دارای کمپوتر میز    - ه  دفاتر دولتی  تماماً 
وچوکی های به مود روز و شبکه های مخابراتی فعال و بسا مسایل دیگر اگر تمام اینها را برشمریم یک کتاب مکمل 

 .ضرورت است، اما شکی نیست که فساد و بیعدالتی وجودداشت
گردد که مصارف هر وزارت ما برابر مصارف وبودجه وزارتهای همسایه ها بود، لکس ترین  از روی ارقام ثابت می

افغانستان گشت وگذار مینمودند، سرویس طیارات ما به مقایسه پاکستان چندین مرتبه مطمئن و  مادلهای موتر در 
بودند، صاحب تذکره برقی    بهتربود، بهترین قرطاسیه در دفاتر ما بود، زیادترین سفرهای خارجی را افغانها نصیب

فیشن و وسایل روزمره دولتی های   -مصارف بازسازی زیربناها را با هیچ دوره مقایسه نمیتوان کرد،غرور  -شدیم
 :ما از اشراف فرانسه بلندتر بود. ولی اکنون وبعد ازین

مان را با حال مقایسه  لطفاً وضع و چهره بیست سال قبل شهر ها را با اکنون مقایسه کنید ووضعیت دسترخوان آن ز 
کنید، ولی این جنگ لعنتی بیست ساله و فساد سیاه سیون مفسد بود که نگذاشت حالت کشور هنوز هم بهتر وعدالت 

خود را با  (  ۱۳۸۰-۱۳۷۵و طالبان دوره )(  ۱۳۷۵-۱۳۷۱تامین وفساد محو گردد. سیاه سیون مفسد دوران خود )
اوت کنند. اما بدون شک که در دوره ګذشته طالبان امنیت را تامین بیست سال گذشته مقایسه کنند، هردو گروه قض

نموده بودند و عناصر شر وفساد را بجای شان نشانده بودند، اکنون که جنگ دوباره خاتمه یافت، باید چند نکته رعایت  
 :گردد

 

 .نگذارند وضع شهرها دوباره ژولیده گردد، نشاط و امید های نسبی جوانان از بین برود، •

 نگذارند فقر ازین بیشتر گردد، نگذارند معارف وصحت دوباره سقوط کند،  •

 آزادی مطبوعات و اردوی ایجا شده طی بیست سال حفظ و از مردم فقیر دلجویی گردد،  •

میدان هوایی کابل به نام اصلی ودایمی آن) میدان هوایی کابل( یاد گردد، نام چهارراهی صحت عامه دوباره  •
پوهنتون تعلیم وتربیه  هنتون نیز بنام اصلی آن شود، ضمیمه فرعی حذف گردد، نامرسمیت یابد، حربی پو
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دوباره اصالح گردد، حتا بهتراست بخاطر ماهیت اصلی آن فقط بنام )انستیتوت علوم تعلیم وتربیه یا موسسه 
صفحه سیاه   تعلیم وتربیه ویا پیداگوژي افغانستان( مسما گردد،آن چیزی دیګری که به آن افزوده بودند در

 تاریخ درج گردد، چهارراهی مکرویان سوم نیز ضرورت به نصب یک لوحه به همین نام خود را دارد، 

در نام لیسه کلکان ضمیمه ی که بچه سقو را بیاد میاورد، حذف گردد تا باعث شرمندگی معلمین و شاگردان   •
 نجات یابند، این مکتب نشده، مردم شریف وباهمت وسربلند کلکان هر لحظه از طعن 

خانه های کارته پروان دوباره به مالکین آنها سپرده شود، اگرچه اکثریت صاحبان آنها از کشور برامده اند،  •
 ولی بنام شان قفل و منتظر برگشت این هموطنان شریف و معزز ما باشیم،

آنها   • و  زمینهای غصب شده طی بیست سال گذشته وطی حاکمیت عناصر شر وفساد به صاحبان اصلی 
انهاییکه ملکیت دولت وپارکهای شهری بودند، ویا ساحات خدماتی شهری بودند، دوباره درنقشه ماستر پالن  

کار اعمار بندهای انحرافی و  -به همان مقصد مد نظر گرفته شوند، آب ما حق ماست، مدیریت منابع آبی  
 بندهای آبګردان و فعالیتهای توسعه ی بندر چابهارادامه یابد، 

یت معلم و آموزگار مورد حرمت قرار گیرد و اهل تخصص در جای خودشان موظف و حقوق مقام وحیث  •
 مناسب شان پرداخته شود،

 نگذارند مساجد این اماکن مقدس مانند بیست سال قبل بی برق، بی آب و بی نظافت گردند، •

یت انسان قرن بیست آنچه مربوط عموم است؛ اینکه: نظافت وسلیقه خود را بدسته ژولیده نسازید، مقام وحیث •
 ویک و کرامت خود را به اثبات برسانید، 

آبادی   • در  شان  سهمګیری  است،  تحسین  قابل  کشور  علمدوست  و  پاکدامن  شریف،   ، شجاع  زنان  جرات 
 کشورستایش گردد وثبت خاطرات همه گردد،

داده نشود که مسایل  به هیچ پنجابی از سودر عادی گرفته تا موالنا فضل وعمران و ف.حمید وغیره حق ان   •
را در داخل افغانستان مهندسی نمایند یاافغانستان را صوبه ی خود بدانند، و نگذارید اجنبی هاچند تن غالم  

 . رابگمارند و یا در تشکیل دولت رخنه نمایند
 

ی آراید،  افغانستان ویرانه بی صاحب نبوده، مستقل و آزاد به پیش میرود، برخاسته، شاهین زخمی پر های خود را م
آماده پرواز میگردد، جوانان به پیش میروند. افغانستان در عصر نوین وارد جامعه انسانی تمام بشریت شده کسی ما  

 .را به انزوا برده نمی تواند. استقالل ما نخستین آرمان و هویت ما است
 

 !زنده باد افغانستان مستقل و مترقی وپیشرونده 
 

 ! مقدس ما زنده وجاوید باد ارزشهای ملی و
 

 با احترام
 قصبه -کابل
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