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 صادراِت آن پشم است! نیکه عمده تر ستیافغانستان کشور
 

 کردندیم تیشکا شیمقامات برا یها ییپروا یشاگردان از ب یرا که وقت یدیرحمت کند استاد نکهت سع قیخداغر
 یاست.با عذرخواه« پشم»صادراِت آن  نیکه عمده تر ستیافغانستان کشور:»گفتیاورد وم یتلخ برلب م یتبسم

تلخ اشاره  قتِ یحق نیبه عرض برسانم که اُستاد با آن تبسِم تلخ بد دیبا خوانندیمرا م ادداشتِ ی نیکه ا یازهمه بانوان
اندازند  یشانه باال م ییپروا یبا ب یصحبت کن یموضوعاِت زندگ نیتر یها از جد یبرخ یبرا یداشت که وقت

که چه  یمان یباشند درم ختهیسطل آِب سردبرسرت ر کیزمستان  یدر سرما نکهیوتومثل ا« به پشمش »ندیگویوم
 !یبکن دیچه کاربا ایو ییبگو
 یرا ب یاست وُسرن ستادهیبرابر همه جهان ا در که دیریبگ نظر کله شخ را در دونالد ترامپ سر تنبه و نیهم شما

 کیاست واکنون که  دهیبرگز کایالقضاِت امر یمقام قاض یبرا را یمرد که ووه ناگ نام نیهم یول کندیُسر پُف م
مقام چشم به  نیا یشده برا دهیجناب برگز نیاند که ا دهیگرد یمدع یطور ضمن گربهید یدوتا و یزن به طورجد  
 : دیگویبلکه م«پشمش به»دیگویزنمیطهارت آنان دوخته بود دونالدترامپ سرتنبه ن ربودن عفت و

I might change my mind کنمینظرم صرف مرد نیانتصاب ا از و شومیعامه م تِ یذهن مِ یمن تسل یعنی 
عامه را  تیپاس ذهن استمدارانیوس ردیبگ شهیر دیجامعه با کیاست که نخست در یفرهنِگ دموکراس نیوهم
ما به  یواردات یدموکراس و هنوزادامه دارد« که کنده شد یمه چ به»یتلق وهٔ یما همان ش نِ یسرزم .اما درندیبنما

با  یزدن وجود دارد ول ادیفر یآزاد راینداده است ز یزادآکه به مردم  میگوینم عمل داده است و یرهبران آزاد
به مه  گفتندیم و کوفتندیم یایدر یمردم رابر سنگ ها یکه جامه ها شودیکابل مقابله م میقد یها یدوب یهمان تلق

فرمود افغانستان هنوز هم همان مملکت است که  یم یدیهمان طور که مرحوم استاد نکهت سع ایکه کنده شد. یچ
عامه بپرسد که  تیاگر ذهن و کنندیمکاتب بم ونارنجک پرتاب م شفاخانه ها و است.در« پشم» آن عمدهٔ صادراِت 

کمک شده  یپول ها«.پشمش به»ندیگویاگر با لفظ نه با اشاره م قتیحق در چرا پاُسخ همان شانه باال افگندن است و
گران  اختالس یها بیج یبه سو یالیومعلمان خ یالیخ یومکتبها یالیخ یها سیلوبه نام پ یاز جانِب جامعهٔ جهان

 :ندیگویاندازند وم یشانه باال م باز یمسؤوالن بپرس از اگر یول کندیم راه باز
را مردم استشمام  شیوبو دیآ یباال م فهیوظ کی در آمر کیاختالس  گند یوقت«است! یجنگ طِ یشرا بدبختانه»
 یبه کار را او و کنندیم ریبه اصطالحِ فالش بازان قطعهٔ ُسکه را چال رفته باشند سرپُت ت نکهیمثل ا کنندیم
برتقلب به نفع همان کس تقلب کرده  یانتخابات مبتن که در شودیمتهم م یکه مرد نیا ازهمه بدتر گمارند و یگرمید

 .درشودیم همان کس مشاور گماشت یاست ول دهیرس یجمهور استیمقام ر به است که درمصالحهٔ دومنازع قدرت
 یدفتر ها در یدزد قتل؛ اختالس و یها هیدوس یفراوان وجود دارد ول یرقانونیغ یفرهنگ مکافات ها نیا
اند بدون  دهیپامال کردن حقوق بشرگرد فساد و ؛یکه متهم به رشوه خوار ی. همه کسانخوردیخاک م یارنوالڅ
 لست انتخاب شدگان شامل نشود که اگر نام شان در کنندیم دیتهد یحت و دیکاند را خود باز اورندیبه ابرو ب خم نکهیا

دامان  اتهام را از یقانون لکه ها یازمجار دیفقط برو ستیتان ن .ضرورت به آتش زدِن خودِ زنندیرا آتش م خود
آلوده  یرا پاک کند ول خود لیتحص انِ ورد یآلوده دامان محضر سنا برود و در دیکوه ناگ با چارهیب .دیتان پاک کن
که  ستیکه افغانستان کشور یفروشند.راست یوافاده م سینکرده باشند برمردم ف یکار چیه نکهیمثل ا روزیداماناِن د

 است.« پشم»صادراِت عمدهٔ آن 
 االبصار. یاول ایفاعتبروا 
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