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 !افغانستان به راستی هم افغانستان شده است
 
 

 

نستان شده است معنای دیگر افغان یعنی فریاد  دوماه درافغانستان بودم.وقتی میگویم افغانستان به راستی افغا همن پور
درهرمقامی که است ازآنچه میگذردناراض است ولی هیچ کس له را درذهن دارم وبدبختانـــه دراین کشورهرکس  ونا

خودرابه خاطـروضعی که هست مالمت نمیکند.همه فریاد میزنند که اینجا رشوه وفساد وجود دارد وهمان ها که  
طمع ازآستین بیرون کرده وآبروی قناعت   م بیشتر ازدیگران دستِ -وفساد استند وشایــــدهـخودمسؤول این رشوه 

اند وبی پروارشوه میگیــرند فغان وفریاِد شان هم بیشتر از دیگران است. اگرچه نتوانستم دیگرشهرهای رابُرده 
ازدوستان مراازُدشواری های   افغانستان را هــــــم ببینم ولی ازیک سو فرصت یاری نکرد وازسوی دیگربسیاری

ا نیزببینم وبا مــــردم صحبت کنم ولی نتوانستم سیـــارآرزو داشتم که هرات ؛جالل آباد وقندهاررامنیتی ترساندند. ب
امادرکابُل ومزارشریف بابسیاری هــاصحبت کردم وبسیارچیزهایادگرفتم.برخی ازشاگردان پوهنتونهاومؤسساِت 

این زبان جندهارادرک نمیکنند ووقتی برای  ی درسی خودرابرایم آوردند وگفتنـــــد که معنایعـــــالی تعلیمی کتابها
ـــادان اززبــــاِن گنــــگ واصطالحات مغلق این کتابهاخاصْة درپوهنتـــــونهای خصوصی شکایت میکنندبرای اُستـ

رندوآن کمکهابه اصطـــالح بی قیدوشرط نیست شان گفتــــه میشودکه ازایران ودانشگاه های ایرانی کمک میگیـــــــــ
 خود اُستاد هم ازفهِم آن عاجزاست بپذیرند.  زیراستنداصطالحات وضع شده درایران را که غالباْ وناگ

 
 )دراین مورد به اغتناِم فُرصت بازهم صحبت خواهم کرد.( 

 
ه سماجت وشلّگی را درگدایی  من داستان گدای سامره راکه شهری درنزدیک بغـــــداداست شنیده بودم.هرگــداک

کند آن گونه گدارا گــــدای سامره میخوانند ولی وتاچیزی نگیرددنبال مردم رارهــان ایی برساندتاوقاحت ودیده در
امروز درافغانستان بدبختانه همه رشوه خواران بــدون استثناء رشـــوه خـــواراِن سامره استند.نخست رشوه را هماننِد 

ربرابِر  میل باید برای شان رشوه بدهند ودوم اینکه د ندوفکرمیکنند که مردم بدوِن استثناء وباکمالحِق پدِرخودمیدان
رشوت دهنده هیچگونه تعهِداخالقی هم ندارند ومعمواْللنگیی پهلوی رشوه را گاو شیری میخوَرد.یعنی این که  

ی که با یکی دعوای حقوقی داشت یک  میگوینددرسرزمینی که همانندافغانستان مسکن رشوه خواران سامره بود مرد
ادوبرای اینکه قاضی اورابه خاطرداشته باشدباجناب قاضی  پهلوی را که گرانبهابودبرای قاضی شهررشوه د  تاقه لنگیی

قــرارگذاشت که هنگام ورود به محکمه سرفه میکندوهردودست را به دستاِرخود می بََرد تا قاضی بداندکه آرنــــــده  
نواِن  دعوایش برای جناِب قاضی یک گـــاوشیری به ع  یه را به نفعِ اوفیصله کند. وقتی اورفت طرفِ دستار است وقض

رشوه بُردتا قاضی هنگام صبحانه شیِر چرب گاو را خورده به محکمه برَود. وقتــــی هردودر محضِر قاضی  
 حاضرشدندآن که دستاِر پهلوی رابُرده بود سرفه کرد ودستهای خودرابه سوی
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ــــان وقاحِت گدای  م وباِر سوم سرفه ها کردوباالخره قاضی با هماربُرد ولی قاضی هیچ اعتنا نکرد ومردباِر دودست
سامره برایش گفت:»چه بیهوده دست بردستار می بری وسرفه ها میکنی لُنگی را گـــاوخورده است.«درافغانستان  

وبرای  وفقط یک هفته بعد لنگی پهلوی را گاومیخوَرد  باوقاحتی که با هیچ صفت نمیتوان وصفش کرد رشوه می گیرند  
 .یمانهٔ بیشتررشوه گرفته میشودهمان یک موردکم ازکم ده باروهرباربه پ

میگویندمدیرعمـــــومی سوادآموزی دروالیِت بلخ که به سپــــارِش یکی ازرهبــــران مقـــررشده است خودلمړی  
وبرخوردار است ولی درعیـن زمان مدیرعمـومی سوادآموزی نیزاست بریدمن وعماْل ازتماِم امتیازاِت خوددرارد

ه میګیردولی دوروزدرسوادآموزی برای امضاکردن می آیدوهیچ ګونه تجربه درکاِر وازهــــردووظیفه معاش ورشو
دای نداردوازقراِرمعلوم خودسواد نداردولی برای دیگران سوادیاد میدهد. مــــــن دراین شیوهٔ رشوه خواری تیپ گ

سامره ازشخص اول مملکت گــــــرفته تاتماِم وزرا؛وکال ووالیان همه را مسؤول دانسته به قول حضرت سعدی استناد  
 :می کنم که گفته است

 

 براورند غالماِن او درخت ازبیخ    اگر زباغِ رعیت َمِلک خوَرد سیبی 
 

 
سیب نمیخوردندرشوه مانندوبا این سان  یت آری اگرزورمندان پاس دارایی عامه را می کردند وبی پروا ازباغ رع

همه گیرنمیشد وآِب چشم زیردستان به شیوه ای که ریخته است نمی ریخت. اگررهبـــران انتظاردارندکه رهروان  
ازآنان سرمشق بگیرندباید خودنمونهٔ اخالق وصداقت باشندوازداراییهای عامه پاسداری کنند.وقتی رهبران به نام اینکه  

  نزد خدا)ج( مجاهد وغیر مجاهد یکسان نیستندزمین های دولتی راغصب نمایند؛محصوِل برِق خودرا ندوجهاد کرده ا
 ستانی وزراندوزی      رشوه میتوانند اوت نکنندل تحوی

)البته درصورتیکه جهاِد شان به خاطــــرخشنودی خدا باشدونــــه برای سؤ استفاده  نمایند پاداِش معنوی خودرا
ام وهمیشه با دیدِن بهشِت دیگران به یاِد   کرده اند.من درکشورهای گوناگون سفــرکرده  مه( نیز ضایع ازداراییهای عا

دوزخ خود افتاده ام؛ دوزخی که ازنعمت های خدا داد کمبودی ندارد ولی یگانــه عاملی که این بهشت رابه یک دوزخِ 
شق ندارندودلهای سنِگ شان برخواریهاوحقارت مسلم بدل کرده است وجـــــودرهبرانی است که به سرزمیِن خود ع

ن نمیسوزد ولی تـــا بخــواهی ریاکار وازتقوای سیاسی تهی استندومیپندارنداگرازدرفِش کشوِرپیراهن های مردِم شا
ونکتایی ُدُرست کردندبه معراج وطندوستی رسیده اند.من به هیچ وجه جانبدارخشونت وجنگ نیستم اما صبر وتحمــِل  

ممکن است این کشور را درگــرداب بحران های  زحد واندازه دارد ورشوه خواری وفساد موجود درافغانستان  مردم نی
تازه بیندازدوسبِب مداخله های منفی بیشترشودچون بدبختانه حیثیت هادرگرو پول افتاده است ومنافع علیای مملکت 

تی که دیوجانِس کلبی آنرا درکوچه های آتن  نیزدرمعرِض خرید وفروش قرار گرفته است وپول همیــــن پوِل لعن
مروز درافغانستان برهمه ارزشهای اخالقی حکومت میکندوکشوربرای مردمش مصداِق این بیِت بیدل پراکنده بود ا

 :است که
 

 زعافیت چه زمین وچه آسمان خالیست    گرفته است حوادث جهاِن امکان را 
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