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 ساری خود اعتراف کنیم  شرم  به
 

ای و خبرنگار گفته است، برآشفته  غنی درمورد جوانان مدنی، رسانه تعدادی از دوستان از سخنانی که حشمت
ست. مجازات غفلت شما و یا  آبرویی گویند کچالو فروشی افتخار است. نخیر افتخار نیست. ننگ است. بی اند و می شده

 .اید  ست که در بربادی کشور داشته تقاص سهمی

اش  ت خوی زشت است. کسانی که از شهادت، شکست، هجرت، گرسنگی و بیکاری خود و مردمافتخار به شکس
خورده افتخار ندارد. ما همه، در هرجایی که   اند. انسان شکست  گویند و یا ناآگاه کنند، دروغ می نیکی یاد می  به

ر حال تماشای گرسنگی ها، درحال کچالو فروشی، د قرارداریم )مهاجر، در کمپ، مشغول کار شاقه در فابریکه
 .ایم افتخار و سرشکسته های بی فرزندان و یا در حال چاپلوسی برای طالبان( همه آدم

بندیم از  بهتر امید می هٔ یم و به آیندئگو جانگداز می هٔ نویسیم، یا نوح  این که از شکست خود گزارش جاندار می
 .کند سرشکستگی ما کم نمی

ید. در مرز پاکستان، در شهرهای پاکستان، ئاید. دروغ نگو  آبرو و ذلیل منده، بیگوید. شما شر غنی راست می حشمت
 در مرز ایران و شهرهای آن کشور، در داخل افغانستان و در سراسر دنیا دچار رنج و سرشکستگی نیستید؟

بازی و  بازی، پارتی تان سوگند غفلت نکردید؟ قوم جدان شما از اشرف و حشمت غنی چه کم دارید؟ شما را به
کارها را نکردید آیا در حد توان خود در برابر فساد و  کاری نکردید؟ اگر این آزاری و یا فریب  ستانی، مردم  رشوت

گردیدید؟  کردید؟ و چرا نباید شما مانع فروپاشی نظام می ویرانی ایستادید؟ چرا شما نباید همچون مالک وطن عمل می
گفتید که به من چی؟ تعدادی از شما مشغول  وزمرگی نبودید؟ نمیمگر شما تا روزهای آخر فروپاشی مصروف ر

های درگیری قومی، سمتی،  های طرف چلونکی خوانید؟ فیسبوک فروش می هایی نبودید که اکنون وطن پاکی همان موزه
 زبانی، مذهبی و قبیلوی چه کسانی بودند؟

اند. اما در  هایی برداشته حیط کوچک کار خود قدمدر افغانستان شاید افراد بسیاری باافتخار داشته باشیم که در م
خود افتخار  هٔ خوانده یا صاحب ماموریت و بزنس و نهاد نداشتیم که امروز به گذشت بیست سال گذشته هیچ قشر درس

های راست، میانه، چپ، دولتی و غیر دولتی مشغول بربادی یا غرق در غفلت بودند. ننگ به   اقشار و گروه هٔ کند. هم
 .ما هٔ هم

ً از شدت افتخار به کارهایی که در بیست سال  این شرمندگی باید چون شوک سرآغاز بیداری باشد. من شخصا
ام  کنم که در بیست سال گذشته به مردم کنم. احساس می گویم. احساس جرم می قدر با شما سخن نمی ام، این گذشته کرده

ام. من نیز فریب آرامش دروغین را خورده  در توانم بود نکردهام خدمتی را که  ام، به وطن و خانواده خدمت نکرده
ام گذشت. دوست دارم جبران کنم اما از آنچه در بیست سال  ام به سروسامان دادن زندگی شخصی بودم و بیشتر وقت
 .سارم گذشته نکردم شرم

 .در چرا از افتخار سخن بگوید؟ بشرمید و بیدار شوید خورده و دربه ملت شکست
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