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 افغانستان به راستی هم افغانستان شده است!
 

 این زمین وآسمان هنگامهٔ شوراست وبس

 گــــر بـــَُود آسودگی درعـــــالِم دیگر بَُود

 )بیدل(

 

 یادرمن پوره دوماه درافغانستان بودم.وقتی میگویم افغانستان به راستی افغانستان شده است معنای دیگر افغان یعنی ف

ه دراین کشورهرکس درهرمقامی که است ازآنچه میگذردناراض است ولی هیچ کس تانوناله را درذهن دارم وبدبخ

 خودخودرابه خاطـروضعی که هست مالمت نمیکند.همه فریاد میزنند که اینجا رشوه وفساد وجود دارد وهمان ها که 

رده اند رابُ  ران دسِت طمع ازآستین بیرون کرده وآبروی قناعتم بیشتر ازدیگدهول این رشوه وفساد استند وشایمسؤ

م ان را هتدیگرشهرهای افغانس رند فغان وفریاِد شان هم بیشتر از دیگران است. اگرچه نتوانستموبی پروارشوه میگی

. اندندببینم ولی ازیک سو فرصت یاری نکرد وازسوی دیگربسیاری ازدوستان مراازُدشواری های امنیتی ترس

مادرکابُل بسیـــارآرزو داشتم که هرات ؛جالل آباد وقندهاررا نیزببینم وبا مــــردم صحبت کنم ولی نتوانستم ا

لیمی الی تعشاگردان پوهنتونهاومؤسساِت عاصحبت کردم وبسیارچیزهایادگرفتم.برخی ازومزارشریف بابسیاری ه

گ اِن گنادان اززبیکنند ووقتی برای اُستادرک نمکه معنای این زبان جندهارد درسی خودرابرایم آوردند وگفتنکتابهای 

گاه نشه میشودکه ازایران وداوصی شکایت میکنندبرای شان گفتونهای خصهاخاصةْ درپوهنتغلق این کتابواصطالحات م

یست وناگزیراستنداصطالحات وضع شده درایران را الح بی قیدوشرط نرندوآن کمکهابه اصطرانی کمک میگیهای ای

 که غالباْ خود اُستاد هم ازفهِم آن عاجزاست بپذیرند. )دراین مورد به اغتناِم فُرصت بازهم صحبت خواهم کرد.(

داکه سماجت وشلّگی را درگدایی تاوقاحت داداست شنیده بودم.هرگک بغمن داستان گدای سامره راکه شهری درنزدی

دای سامره میخوانند ولی امروز درافغانستان انکند آن گونه گدارا گندوتاچیزی نگیرددنبال مردم رارهده درایی برساودی

 و میدانند خود پدرِ  واراِن سامره استند.نخست رشوه را هماننِد حقِ وه خاء رشدون استثناران ببدبختانه همه رشوه خو

اکمال میل باید برای شان رشوه بدهند ودوم اینکه دربرابِر رشوت دهنده هیچگونه فکرمیکنند که مردم بدوِن استثناء وب

یعنی این که میگوینددرسرزمینی که  تعهِداخالقی هم ندارند ومعمواْللنگیی پهلوی رشوه را گاو شیری میخوَرد.

ه لنگیی پهلوی را کهمانندافغانستان مسکن رشوه خواران سامره بود مردی که با یکی دعوای حقوقی داشت یک تاقه 

گام رارگذاشت که هنبه خاطرداشته باشدباجناب قاضی قگرانبهابودبرای قاضی شهررشوه دادوبرای اینکه قاضی اورا
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 ده دستار است وقضیه را به نفعِ د تا قاضی بداندکه آرنبَرَ  ورود به محکمه سرفه میکندوهردودست را به دستاِرخود می

اوشیری به عنواِن رشوه بُردتا قاضی هنگام ای جناِب قاضی یک گدعوایش بر طرفِ  اوفیصله کند. وقتی اورفت

ی هردودر محضِر قاضی حاضرشدندآن که دستاِر پهلوی را خورده به محکمه برَود. وقتصبحانه شیِر چرب گاو 

ه ها فِر دوم وباِر سوم سردستاربُرد ولی قاضی هیچ اعتنا نکرد ومردبا رابُرده بود سرفه کرد ودستهای خودرابه سوی

بری وسرفه ها میکنی چه بیهوده دست بردستار می »ان وقاحِت گدای سامره برایش گفت:کردوباالخره قاضی با هم

ک هفته گیرند وفقط ییچ صفت نمیتوان وصفش کرد رشوه میدرافغانستان باوقاحتی که با ه «اوخورده است.لُنگی را گ

 میشود. پیمانهٔ بیشتررشوه گرفتهوَرد وبرای همان یک موردکم ازکم ده باروهرباربه بعد لنگی پهلوی را گاومیخ

ررشده است خودلمړی بریدمن وعمالْ ران مقارِش یکی ازرهبپومی سوادآموزی دروالیِت بلخ که به سمیگویندمدیرعم

ردووظیفه ه از سوادآموزی نیزاست و ومیردار است ولی درعیـن زمان مدیرعمازتماِم امتیازاِت خوددراردوبرخو

معاش ورشوه میګیردولی دوروزدرسوادآموزی برای امضاکردن می آیدوهیچ ګونه تجربه درکاِر نداردوازقراِرمعلوم 

ای سامره ازشخص اول مملکت ن دراین شیوهٔ رشوه خواری تیپ گدهد. مای دیگران سوادیاد میدخودسواد نداردولی بر

 کنم که گفته است:نسته به قول حضرت سعدی استناد میتاتماِم وزرا؛وکال ووالیان همه را مسؤول دا رفتهگ
 

 اگر زباغِ رعیت َمِلک خوَرد سیبی

 براورند غالماِن او درخت ازبیخ
 

د ه گیرنمیشآری اگرزورمندان پاس دارایی عامه را می کردند وبی پروا ازباغ رعیت سیب نمیخوردندرشوه مانندوبا این سان هم

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 جهاد کرده اندونزد خدا)ج( مجاهد 

 تندزمین های دولتی راغصب نمایند؛محصوِل برِق خودراتحویل نکنندوتامیتوانندرشوه ستانی وزراندوزیوغیر مجاهد یکسان نیس

ه برای سؤ استفاده ازداراییهای عامه( نیز رخشنودی خدا باشدونهاِد شان به خاطه درصورتیکه جنمایند پاداِش معنوی خودرا)البت

رده ام وهمیشه با دیدِن بهشِت دیگران به یاِد دوزخ خود افتاده ام؛ دوزخی که رکده اند.من درکشورهای گوناگون سفضایع کر

ودرهبرانی است خِ مسلم بدل کرده است وجـدوز ه عاملی که این بهشت رابه یکخدا داد کمبودی ندارد ولی یگان ازنعمت های

واهی ریاکار وازتقوای ا بخشان نمیسوزد ولی ت که به سرزمیِن خود عشق ندارندودلهای سنِگ شان برخواریهاوحقارت های مردمِ 

 هیچ وجه  معراج وطندوستی رسیده اند.من به اگرازدرفِش کشوِرپیراهن ونکتایی ُدُرست کردندبه پندارند می و استند سیاسی تهی

تان ممکن است ِل مردم نیزحد واندازه دارد ورشوه خواری وفساد موجود درافغانسخشونت وجنگ نیستم اما صبر وتحم رجانبدا

رداب بحران های تازه بیندازدوسببِ مداخله های منفی بیشترشودچون بدبختانه حیثیت هادرگرو پول افتاده است این کشور را درگ

ن پوِل لعنتی که دیوجانِس کلبی آنرا درکوچه های فروش قرار گرفته است وپول همیومنافع علیای مملکت نیزدرمعرِض خرید و

برای مردمش مصداِق این بیِت بیدل است  کشور و میکند ود امروز درافغانستان برهمه ارزشهای اخالقی حکومتآتن پراکنده ب

 که:

 

 گرفته است حوادث جهاِن امکان را

 چه آسمان خالیست زعافیت چه زمین و
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