
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
۲۰۲۲/ ۰۶/ ۲۶                           ملک ستیز 

  

 !حاال فرصت امتحان است
 

به یاد دارم روزی جدال میان وزیر مالیه با مافیای پارلمانی در نشست عمومی مجلس نمایندگان باال  
با مباهات از دارایی گفتند و به وزیر طعنه  های خود سخن می گرفت. برخی از نمایندگان مجلس 

می  می تحویل  یکی  من  دادند.  گفته   ۳۵۰گفت  کم  تو  دارم،  دالر  می ملیون  دیگری  خای.  رچ  گفت 
گفت من با فالن کمپنی  هزار دالر است، تو با ما خود را نزن. دیگری می   ۳۵۰دسترخوان من ماه  
ای که از من  کارهگفت من صد موتر ضد مرمی دارم تو چه دالری کردم. آقایی می قراردادهای ملیون 
، مبالغه  های مشروبات را که از مسکو آوردهگفت در تعداد بوتل بری؟ دیگری می در مجلس نام می 

 :های به دور از اخالق سیاسی و انسانی فراوان گفته شد شده است. و از این گپ 
 

سازد، زندگی  جنابان را می ملیون دالر که درصد بسیار پایین »آن مباهات« این عالی   ۲۰حاال فقط  
ها،  جنابان پول دریشی دهد. یا اگر این عالی میهنان ما را در خوست و پکتیا نجات میبار هم مرگ

های دستی و موتر های ده ها هزاران دالری خود را خرج انسانیت کنند، چه تغییری در زندگی  ساعت 
نوع شان  های تجارتی خود را در دبی و ترکیه به هم ماه ساختمان شان خواهد آمد. یا اگر کرایه یک 

 .شود اختصاص دهند هیچ چیزی در زندگی آنان دگرگون نمی
 

جاست که هر انسان مکلف است تا در  شود. این دانیم که چنین نمی حاال فرصت امتحان است. اما می 
دلی و وحشت خویش شامل  ی آنان را در لیست سیاه بغاوت، سنگ مه مورد اینان تصمیم بگیرد و ه

 .گاهی به آنان اعتماد نکند سازد و هیچ 
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