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۰۸/۰۷/۲۰۱۷ یزیعز لی: نبیارسال           

 اطالعات روز روزنامهمنبع : 
 

 یجهان یعبدالبار یناشدن تلخ و فراموش   ء خاطره

 

 

حکومت افغانستان  یدر امور ادار یرییتغ چیهم ه با آن گذرد، یسال م میتلخ و شب تلخ دو ون ء خاطره نیکه از ا هرچند
 است امدهیو پارلمان ن

دعوتم کرد که وزارت اطالعات و  یتماس تلفن قیاز طر یمحمد اشرف غن جمهور سیی، ر۲۰۱۵سال  یجنور در
خدمت به فرهنگ کشور  یخوب برا تیموقع کیآن را  که یخاطر به رفتم؛ی. دعوت او را پذمیریفرهنگ را بپذ

دوستان  داریرفتم و به رسم معمول به د ل( به کابیماه بعد )ماه فبرور کی با  یها تقر . بر اساس درخواست آنشمردم یم
و رفتن  داریقندهار رفتم و بنا بر خواست و کمک او به د یتیوال یعضو شورا ریدستگ یآغا الل یخود از جمله جاج

شروع بود و  ریشانزده نامزدوز انیبا وکال م دارید ی شروع کردم. مسابقه یاسیو س یوکال، بزرگان جهاد یها به خانه
وکال را  ران،یدوزیاز کاند یاریبس دی. شاکرد یرا مالقات م یشتریب یموفق بود که وکال شتریاز همه ب یرینامزدوز
–تعداد وکال را  نیهستم که کمتر یریکرده باشند. الحمدهلل من تنها وز یزبانیهم م شیخو یها ها و رستورانت در خانه

به  رانیاز وز یاریام. بس مالقات نموده -نخواهم کرد موشاحترامش را فرا وقت چیکه ه یآغا الل یهم به احترام حاج آن
بودند که بدهند، اما من به  رفتهیپذ ایپول نقد داده بودند  ایها  وعده ،یاصطالح بزرگان جهاد به ایاز وکال  یاریبس
نقد داده  لبار مالقات کردن را هم نداشتند، نه وعده و نه هم پو کیحتا ارزش  شان یها یاز وکال، که بعض یکی چیه

 دست آوردم. به ندگانیاز مجلس نما یاعتماد کمتر یرا گرید رانیخاطر نسبت به وز نیبودم؛ به هم
  چیتلفن به من گفت که شام با ه قیاز طر ،یدولت در امور پارلمان ریوز ،یفراه ینب  غالم ل،یصبح چهارم اپر اول
 یصرف نان شب، مهمان حاج یه من گفت که برا. شام همان روز بمیرو یم یمهم یقرار نگذارم، چون جا یکس

 رپوریظاهر در ش یحاج ی ساعت هفت شام همان روز، به خانه ی. حوالمیهست ندگانیمعاون اول مجلس نما ر،یظاهر قد
هم امکان نداشت. در منزل آخر، قبل از ورود به اتاق  یرو ادهیبود که پ ستادیقدر موتر ا ها و خانه آن . در سرکمیرفت

. مجلس تازه شروع شده بود که صاحب میشد ییگرفته شد، سپس به اتاق جلسه رهنما رانیدوزیتمام کاند یها جلسه، تلفن
به  کیدنز ی ما را برگرداند و در ساحه یها . تلفنمیبرو یگرید ی به خانه دییایاست، ب میخانه تحت ترم نیگفت ا انهخ

مهم به  ی ساحه کیدر  ادشیبزرگ و نوکران ز ی ما را برد )مقصدش حتما نشان دادن دو خانه یبزرگ اریبس ی خانه
 جا کرد. اطاق کوچک جابه کیرا در  رانیدوزیما را گرفت و تمام کاند یها ما بود( دوباره تلفن

به طرف  رانیدوزیظاهر سخن گفت. کاند یشد. تمامش را حاج یخانه سپر نیشمول نان خوردن در ا ساعت ما به دو
بودم که به  جیقدر گ . من خودم آندیآ یجمله را کرده بود، به ذهن من نم مین انیجرأت ب ی. اگرهم کسکردند یهم نگاه م

 مفهوم یب یها نشسته باشم و به صداها و غالمغال اتیجن ی خانهدر  که نیدرست مثل ا توانستم، یخود باور نم یها گوش
 گوش سپرده باشم.

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/azizi_n_khatere_bari_jahani.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/azizi_n_khatere_bari_jahani.pdf


  
 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یاو به ما گفت که اعضا که نیتا ا دمیظاهر نفهم یحاج یساعت سخنران کی با  یاز تقر یزیاست که من چ نیا قتیحق
جداگانه  یها اند. پارلمان به گروه مواجه یبزرگ اریاعتماد از پارلمان، با مشکل بس یدست آوردن را به یبرا نهیکاب
صدمه  جمهور سییر تیثیشود، هم به ح نیدارد و اگر چن ودوج رانیدوزیکاند تیشده؛ احتمال رد شدن اکثر میتقس
. او گفت که فتدیکه چه ممکن است اتفاق ب دینخواهد فهم یکس چیخواهد آمد که ه انیم به یو هم بحران رسد یم
 ی گفته است که بچه شیو عذر برا یزار االشه گرفته و با ریچهار بار تقاضا کرده است. دست ز-سه جمهور سییر

گفت که  نانیبا اطم یچا دنیظاهر بعد از صرف غذا، هنگام نوش یاش کن! حاج حل شود یکه م یقسم هرماما! 
اعتماد وجود ندارد. او گفت که من  یجرگه، بدون کار گرفتن از پول نقد، امکان اخذ را یبرادران و خواهران! در ولس

را به طرف  شیزمان، رو نی. در هماورندیب یو را ندقدر پول ندارند که به وکال بده آن رانیدوزیکاندکه تمام  دانم یم
 ندگانیمفت معاون اول مجلس نما طور نیمن هم د؟یکن یجانب گفت که شما چه فکر م به حق ی افهیمن چرخاند و با ق

 یگرفتن را یظاهر گفت که برا یام. حاج هزار دالر مصرف کرده صدوهفتادیس ،یچوک نیتصاحب ا یام؟ من برا شده
اعتماد از  یدست آوردن را به یبرا دیبا ریدوزیحساب هر کاند نیاز پنج تا ده هزار دالر ضرور است، با ا ل،یهر وک

پول را فراهم کنند؛ ما  نیا توانند ینم رانیدوزیتمام کاند فهمم یپنجاه تا صدهزار دالر مصرف کند. او گفت که من م
نشنود و  ی)خدا کند که کس میا دالر در موتر خود آورده ونیلیم کیلحظه  نیکه پول ندارند، هم یرانیعده وز آن یبرا

هر مبلغ  ر،یام( هر وز کرده ستادیا یدرست یاست. هرچند که موترم را جا یاریکه پول بس نکند، چون یموترم را دزد
 خود را بکنند. ی که خود پول دارند، چاره یرانی. وزدهم یم شیکه ضرورت داشته باشد، من برا یپول

قدر تحت فشار بودم که تمام شب از  آن یلحاظ ذهن ما را برگرداند. من به یها ده شب شد که تلفن م،یون نه ساعت
 یدیسف چشم قدر نیخوردم. من تصور ا یسردرد تیاست که تا صبح، سه دفعه تابل ادمی خواب نرفتم و خوب به یسردرد
که  کرده لیتحص رانیدوزیبا شانزده تن از کاند رلمان،را نداشتم. معاون اول پا فیکث حد نین به اسخنا دنیو شن
تمام از ما  یدیسف سخن گفت و با چشم ندگانیتمام از فساد در مجلس نما یریبودند، با دل سانسیمافوق ل شان تیاکثر

من گذاشت که تمام شب  یرو یبد ریمن نامطلوب بود، چون چنان تاث یبرا دیسخن شا نیرشوه و فساد کرد. ا یتقاضا
هم  ایکرده باشد  یمنف ی که در مورد آن شب تبصره دمینشن یریوز چیبود و من بعدا  از ه دهیاز چشمانم پر خواب

 تعجب کرده باشد.
مجلس که ما فکر  نیبود. در ا یدر کارته پروان، نشست هیاجرائ سییدر منزل داکتر عبدهللا ر ل،یششم اپر یعنی شیفردا
 ری. عبدالستار مراد، وزمیحاضر بود ریخواهد داشت، تنها ما شانزده نامزدوز فیجناب داکتر صاحب هم تشر میکرد یم

. بعدش خود میو دور بگذار میرا خاموش کن مان یها عهده داشت، به تمام ما گفت که تلفن مجلس را به استیاقتصاد که ر
 یلب و سخنان مبهم ریز رانیدوزیکاند تینمود. اکثر یشب گذشته، صحبت مفصل یها صحبت ی اقتصاد در ادامه ریوز

 یتلخ تیوقعمحمد گالب منگل گفت که ما با  ل،یوزارت سرحدات، اقوام و قبا ری. نامزدوزدمیگفتند که من چندان نفهم
حاضر،  ی. نظر به معلومات او، از جمع وزرافروشند یمخود را در بدل پول  یپارلمان، را یوکال تی. اکثرمیا مواجه
اند. اسدهللا  اعتماد مجلس را به دست آورده یهمه به زور پول را یحج و اوقاف به وکال پول نداده است، باق ریتنها وز

کابل  یسو به کایاز امر که نیصاحب چرا خاموش است؟ من گفتم قبل از ا ینمعارف گفت که جها ریوز ،یبلخ فیحن
. دهم یدو دالر هم نم اش، یبه خاطر را یدالر هم داشته باشم، به کس ونیلیحرکت کنم، با خودم گفتم که اگر دوصد م

سخن  نیدارد و دلم را انداخت، به او ع ازیکار پول ن نیاز دوستان ثروتمندم گفت که ا یکی دم،یکه به کابل رس یزمان
خودم صدها هزار دالر مصرف کنم و  بیکه از ج ستمین نیمن مالنصرالدهم حرف من، همان است.  جا نیرا گفتم و ا

که به من صدهزار دالر بدهد  اند نیمالنصرالد گرانیو بعد از آن با وجه معاش روزگار سر کنم؛ و نه هم د رمیبگ یرا
که  دهم ینم اجازه جمهور سییاست، حتا به ر یکیمورد  نینکند. حرف من در ا لبهبرابرش را مطا نیو بعدها چند

 یگفتند که سخنان جهان صدا کیزن نشسته بودند و با  رانیدوزیمن کاند یرا قبول کند. پهلو یخاطر من پول کس به
به  جهیبدون نت با  یتقر مجلس. ردیبگ یقدر پول نداشت که بتواند را ها آن از آن یکیچرا که  کنند؛ یم دییصاحب را تا

 .میپارلمان روان شد لیهاشم، وک یحاج ی صرف نان چاشت طرف خانه یو ما برا دیرس انیپا
موش دارد، موش گوش دارد(.  واریچندان هم محرم نماندند ) د ر،یظاهر قد یشب، برخالف انتظار حاج یها صحبت

از  میصورت مستق به ندگانیمجلس نما ی جلسه انیکه جر میصاحب تمام کرده بود لیوک ی ما نان چاشت را در خانه
 یمردم پروان تلخ شده بود و حاج لیوک اهدالماس ز یو حاج ریظاهر قد یحاج انیها م پارلمان پخش شد. صحبت
 دانیرا به م رانیدوزیکاند یها کردن تلفن دیظاهر و ق یشب گذشته در منزل حاج یها الماس زاهد داستان صحبت

تمام  ریاست که ظاهر قد نیانده بود. سخن دلچسب ابودند، باز م خبر یعده از وکال که از موضوع ب . دهن آندیکش
 یرا ندگانیمجلس نما نیکه از هم یرانیدوزیو غلط است. کاند یجا یرا منکر شد و گفت که تمام سخنان شما ب انیجر
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و  یصورت خصوص به ینه کس که یخاطر به توانستند، یگفته م یزیگفتند و نه چ یزیدست آورده بودند، نه چ اعتماد به
 .دیها نپرس از آن یسوال ،یصورت عموم نه هم به
شکل گرفته و پارلمان هم  گونه نیشده است. حاال که حکومت ا نییسال بعد تع کی بایانتخابات پارلمان تقر یبرگزار

 جادیسد افا گونه نیفاسد و پارلمان ا ی. بازهم وکالدیآ ینم یمثبت رییتغ چیه ندهیکه در آ نمیقیمن مت کند، یرفتار م نیچن
حالت،  نی. در ادهد یاعتماد م یرا گریحکومت فاسد د کی ایفاسد  تحکوم نیپارلمان بازهم به ا نیو ا شود یم

 گناهیها هزار افغان ب و بازهم ده کند یم یوطن را طوالن نیزور، تنها غم ا یحکومت فاسد از مجرا نیا یسرنگون
بزرگان  کهینکنند، و تا زمان دایپ یو اجتماع یکه در جامعه، مخصوصا  بزرگان، شعور مل یتا وقت شوند، یم یقربان

ندارد. باز همان آش است و همان کاسه. البته  یی دهیچندان فا ای چیرا شکل ندهند، انتخابات ه رگذاریتاث ونیسیاپوز کی
همراه  یبا طرح مل دیبلکه تنها راه انتخابات است. اما انتخابات با م،یریکه در انتخابات سهم نگ ستیمعنا ن نیبه ا نیا

 .میقدرت انتخاب بکن یرهبر یبرا اینسبتا  پاک را در پارلمان  ای کپا یها افغان دیباشد و با
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