
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 1۴/11/2۰1۸            استاد محمد اسحاق نگارگر
 

 وآسمان هنگامهٔ شوراست وبس نیزم نیا
 بَُود گریــالِم دعــدر یبـــَُود آسودگ گــــر

 (دلی)ب           
 

 هم افغانستان شده است! یبه راست افغانستان
 
غانستان اف یافغانستان به راست میگویم یافغانستان بودم.وقت پوره دوماه در ن  م

 بدبختانـــه در ذهن دارم و وناله را در ادیفر یعنیافغان  گرید یشده است معنا
 چیه یاست ول ناراض گذردیآنچه م که است از یمقام هر کس در هر کشور نیا

 جانیکه ا زنندیم ادی.همه فرکندیکه هست مالمت نم یوضع به خاطـر را کس خود
 فساد استند و رشوه و نیمسؤول ا همان ها که خود فساد وجود دارد و رشوه و

 را قناعت یآبرو کرده و رونیب نیآست دسِت طمع از گرانیازد شتریم بـدهـیشا
است.  انگریاز د شتریهم ب شان ادِ یفر فغان و ــرندیگیرشوه م پروا یب بُرده اند و

صت سو فر کیاز یول نمیـم ببرا هـ تانافغانس یها شهر گریاگرچه نتوانستم د
 یتیامن یها یُدشوار از دوستان مرا از یاریبس گرید یسو از نکرد و یاری

ا ب و نمیبب زیرا ن قندهار داشتم که هرات ؛جالل آباد و ارآرزوـیترساندند. بس
 اهــ یاریبس با فیمزارشر کابُل و در نتوانستم اما یمــــردم صحبت کنم ول

ساِت ومؤس شاگردان پوهنتونها از ی.برخگرفتم ادی زهایچ اریبس صحبت کردم و
 بان جندز نیا ید که معناگفتن آوردند و میبرا را خود یدرس یکتابها یمیتعل یالع
 اسحاق نگارگرمحمد استاد                                                               یوقت و کنندیدرک نم را ها
 

 نندکیم تیشکا یخصوص یـونهاپوهنتـ کتابهاخاصْة در نیت مغلق ااصطالحا زبــــاِن گنــــگ و اُستــــادان از یبرا
 وشرط دیق یبه اصطـــالح ب کمکها آن و ـرندــیگیکمک م یرانیا یدانشگاه ها و رانیا از که شودیگفتــــه م شان یبرا

ً  رانیا وضع شده در اصطالحات ستندا ریناگز و ستین  نیدرا. )رندیخود اُستاد هم ازفهِم آن عاجزاست بپذ را که غالبا
 مورد به اغتناِم فُرصت بازهم صحبت خواهم کرد.(

 

 ات یئگدا را در یکه سماجت وشلّگ گــدا بودم.هر دهیاست شن ـدادبغـ کینزد در یسامره راکه شهر یداستان گدا من
 یول خوانندیسامره م یـدارا گ نکند آن گونه گدا رهــا مردم را دنبال ردینگ یزیتاچ و برساند یئدرا دهید وقاحت و
رشـــوه خـــواراِن سامره استند.نخست رشوه را هماننِد  ناءافغانستان بدبختانه همه رشوه خواران بــدون استث امروز در

 در نکهیدوم ا شان رشوه بدهند و یبرا دیبا لیکمال م با که مردم بدوِن استثناء و کنندیم وفکر دانندیم خود حِق پدرِ 
 نیا یعنی.خوَردیم یریرشوه را گاو ش یپهلو ییلنگ معمولً  ندارند وهم  یاخالق تعهدِ  چگونهیبرابِر رشوت دهنده ه

داشت  یحقوق یدعوا یکیکه با  یافغانستان مسکن رشوه خواران سامره بود مرد که همانند ینیزم سر در ندیگویکه م
 اشدبه خاطرداشته ب را او یقاض نکهیا یبرا و رشوه داد شهر یقاض یبرا بود را که گرانبها یپهلو ییتاقه لنگ کی
 یبََرد تا قاض یرا به دستاِرخود م دست وهردو کندیگذاشت که هنگام ورود به محکمه سرفه م قــرار یجناب قاض با

 کی یجناِب قاض یبرا شیرفت طرِف دعوا او یکند. وقت صلهیف را به نفعِ او هیـده دستار است وقضکه آرنــ بداند
 ود هر یـچرب گاو را خورده به محکمه برَود. وقتـ رِ یهنگام صبحانه ش یقاضتا  به عنواِن رشوه بُرد یریش گـــاو

 یلو بُرد دستار یبه سو را خود یدستها بُرده بود سرفه کرد و را یآن که دستاِر پهلو شدند حاضر یدر محضِر قاض
 شیسامره برا یـان وقاحِت گدابا همـ یبالخره قاض و باِر سوم سرفه ها کرد باِر دوم و مرد اعتنا نکرد و چیه یقاض

که با  یوقاحت افغانستان با در «اوخورده است.را گـ یلُنگ یکنیوسرفه ها م یبر یدست بردستار م هودهیچه ب»گفت:
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 کیمان ه یبرا و خوَردیم را گاو یپهلو یهفته بعد لنگ کیفقط  و رندیگ یوصفش کرد رشوه م توانیصفت نم چیه
 .شودیرفته مگ رشوه شتریب مانهٔ یبه پ بار هر و کم ده بار کم از مورد

 

شده  رهبــــران مقـــرر از یکیـارِش بلخ که به سپ تِ یول در یآموز سواد یعمـــــوم ریمد :ندیگویم
زمان  ـنیدرع یبرخوردار است ول اردو در خود ازاتِ یتماِم امت از وعمالً  من دیبر ړیلم است خود

 در روز دو یول ردیګیرشوه م معاش و فهیوظ دو هــــر از و زاستین یآموز سواد یرعمـومیمد
سواد  معلوم خود قرارِ  از و کاِر ندارد تجربه در ونهګ چیوه دیآ یکردن م امضا یراب یآموز سواد
شخص اول  سامره از یگدا پیت یرشوه خوار وهٔ یش نیـن درا. مدهدیم ادی سواد گرانید یبرا یول ندارد

 ست:کنم که گفته ا یاستناد م یسعد همه را مسؤول دانسته به قول حضرت انیوال کال و تماِم وزرا؛و رفته تامملکت گ
 

 خیبراورند غالماِن او درخت ازب  یبیَمِلک خوَرد س تیزباغِ رع اگر
 

ان س نیوبا ا مانند رشوه خوردندینم بیس تیباغ رع پروا از یب کردند و یعامه را م یئزورمندان پاس دارا اگر یآر
 که رهروان دارند ران انتظاررهب . اگرختیر یاست نم ختهیکه ر یا وهیبه ش دستان ریآِب چشم ز و شدیرنمیهمه گ

ه نام رهبران ب یکنند.وقت یعامه پاسدار یهایئادار از دصداقت باشن نمونهٔ اخالق و خود دیبا رندیآنان سرمشق بگ از
 محصولِ  ند؛یغصب نما را یدولت یها نیزم ستندین کسانیمجاهد  ریغ نزد خدا)ج( مجاهد و و جهاد کرده اند نکهیا

 کهیصورت )البته در را خود یپاداِش معنو ندینما یزراندوز و یستان رشوه توانندیم تا و دنکنن لیتحو را برِق خود
 رکشو کرده اند.من در عیضا زیعامه( ن یهایئدارا سؤ استفاده از یونــــه برا خدا باشد یجهاِد شان به خاطــــرخشنود

 ینعمت ها که از یدوزخ خود افتاده ام؛ دوزخ ادِ یبه  گرانیبهشِت د دنِ یبا د شهیهم گون سفــرکرده ام و گونا یها
 است یرهبران ـوددوزخِ مسلم بدل کرده است وجـ کیبه  بهشت را نیکه ا یعامل گانــهی یندارد ول یخدا داد کمبود
 یتـــا بخــواه یول سوزدیمردِم شان نم یها حقارت و هایسنِگ شان برخوار یدلها و خود عشق ندارند نِ یکه به سرزم

عراج به م ُدُرست کردند یئونکتا راهنیپ ِکشور درفِش  از اگر پندارندیم و استند یته یاسیس یتقوا از و اکاریر
 اندازه دارد و و زحدیاما صبر وتحمــِل مردم ن ستمیجنگ ن وجه جانبدارخشونت و چیاند.من به ه دهیرس یوطندوست

 سببِ  و ندازدیتازه ب یگــرداب بحران ها کشور را در نیافغانستان ممکن است ا فساد موجود در و یرشوه خوار
 معرِض  رزدیمملکت ن یایمنافع عل گرو پول افتاده است و در ها تیثیح بدبختانه چون شود شتریب یمنف یمداخله ها

د امروز آتن پراکنده بو یآنرا درکوچه ها یکلب وجانِس ید که  یپوِل لعنت ــــنیپول هم وفروش قرار گرفته است و دیخر
 که: ستا دلیب تِ یب نیمردمش مصداِق ا یبرا وکشور کندیحکومت م یاخالق یافغانستان برهمه ارزشها در

 

 ستیچه آسمان خال و نیچه زم تیزعاف  است حوادث جهاِن امکان را گرفته
 

 نگارگر برمنگهم البصار یاول ای فاعتبروا
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