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 امريکا-انجينرمحمدھاشم رائق

  ٢٠١٢ جنوری ٢۴

 

  !دروغگو حافظه ندارد

  
  .راستی که ضرب المثل ھای ما چقدر بجا و با مفھوم است

 شده بوديم ، فکر می کرديم به اين فاصله زينين ديارغربت مسکن گدارم سال ھای اول مھاجرت که درا ياده خوب ب

رسم  و دين و وطن است وھمه چيز متفاوت وعالم ديگر است خصوصاَ با اختالف زبان ، کلچر که بين اينجا وای 

 که دلش بخواھد بزند ازين گوش تا آن گوش یيد و ھرالف و گزاف  وديگران بگوورواج ھرکس ھرچه راجع به خود

که پيشرفت علم وتخنيک خصوصاَ  اکنون. که ديوارھا موش دارد و موشھا گوش  غافل ازاين،شود  خبر نمییسک

 کوچکی در ۀ بزرگ را به شکل يک قريه ای کوچک در آورده و اگر واقعیرات اين دنيابوترو مخاي کمپۀدر ساح

  . شود رمی ديگر دنيا در يک چشم زدن از تمام جزئيات خبۀ جھان رخ دھد گوشۀيک گوش

و بارم در داخل  خوب از مطلب دور نروم من ھم مانند اکثر ھموطنانم خود را بين ديگران کم نمی زدم و اگر ازکار

وطن می پرسيدند خود را صاحب مقام و منصب معرفی می نمودم وخود را رئيس يک اداره معرفی کرده بودم در 

خواھی . ...ره بين ھم ديده نمی شدذ بچه ھا رتبه ام به ۀودم و گفتيده بۀ کاتب باال را ندکه در طول عمرم از رتب حالی

  . ت باشيعنشوی رسوا ھمرنگ جم

بعضاَ در مجالس افغانی در ختم و فاتحه ودعوتھا بعد از دعا و پناه و صرف طعام صحبت ھا از ھر صرف آغاز 

 کمتر از ه ایين محافل ھيج گويندادر. می گرديد و بحث ھای ثقيل سياسی حتی به دعوا و جگرخونی ھا می انجاميد

بعضاَ يگان . ريت عمومی بود آنھم يگان نفر با انصاف اقل رتبه ھا، چوکی مديحتی حد.  رئيس پيدا نمی شدۀرتب

که تعداد وزارت خانه ھا در وطن برای ھمه معلوم بود و تعداد چوکی ھای  وزير ومعين ھم پيدا می شد در حالی

  . و معين ھا انگشت شماررؤسا

 و  دوران مکتب انداخت که يک ھمصنف الفوک داشتيم که در درسھا خيلی ضعيف بودۀا به ياد قصن راين مطلب م

در يکی . برد و در ھر امتحان دليلی می آورد و دروغی می بافت  روزمره نمرات کم مییاکثراَ در امتحان ھا
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شبی که فردايش امتحان ھمين مضمون را داشتيم :  گفتءال رفقاؤازامتحانھا که نمرهَ ناکامی گرفته بود در مقابل س

يکی از رفيق ھا پرسيد ، کی را مھمان . من نتوانستم حتی الی کتاب را باز کنم. در منزل ما پدرم دعوت داشت

.  وزارت خانه داشت١٣در آنزمان افغانستان صرف  .  وزير صاحبان را مھمان داشتيم٢۵-٢٠يک : داشتيد؟ گفت

  وزير را ٢۵- ٢٠ است شما اين ١٣ارت ھا درافغانستانزتعداد و: کفت و رفيق شوخ ما باز روی حرفش دويد

.                           نفر وزير صاحبان بودند و ديگرھايشان صدراعظم ھا بودند١٣ی ئراست می گو: ؟  ذفعتاَ جواب داددازکجاکردي

ر دعوتھا و مھمانی ھا در قطار ديگر  گرفتم دب من ھم به اين رياست ساختگی خود سالھا مورد احترام قرارخو

رئيس ھا و بزرگان جا داشتم ، در مسجد ونماز ھا در صف اول قرار می گرفتم ، در قوميت و اصليت از ديگران 

 فاميل شاھی معرفی نکرده ۀم اما خود را ازجمل به خاندان سلطنتی قرابت نزديک داشتديگران کم نبودم من ھم مانند 

 تصور می کردم آنھا راست می گويند ،بودم زيرا تعدادی خود را پسرعمو، بچه ماما و پسرخاله معرفی کرده بودند

چنانچه يکی از خارجی ھا توسط ترجمان ازمن پرسيد اين شاه شما چه . و نشود که مرا بشناسند و دروغم برمال شود

  .ی داشتهفاميل بزرگ

 وزيراکبرخان و از بعضی در شھرنو وکارته سه ۀ نشيمن ما در منطقنۀ خا، راجع به سکونت در وطن مانند اکثريت

زبان ه ول و ريکاخانه وغيره که زادگاه پدری و پدر کالنھا بود کس حرفی با بارانه و شوربازار و چندۀبود ازکوچ

 منزل نشيمن نو گفته بود اي تی دارالمان را به کسی نشان داده بود کوۀ مان عکس سابقۀگويند يکی از جمل. نمی آورد

  .پدرکالنم بود

مثالَ به ارتباط وظيفه ام در وطن چند جای مختلف را .  ھم بعضا اشتباه و مغالطه می نمودهال ھا حافظؤدر جواب س

که  نکشاف دھات در حالیيکی گفته بودم دروزارت مخابرات رئيس بودم ، به بعضی ھا در وزارت اه گفته بودم ب

 تکرار شده بود که ۀی ام به اندازئاين دروغگو.  اصلی ام کاتب عايدات برماليات درمستوفيت واليت بغالن بودۀوظيف

روی ھمين مفکوره ھميشه .  راستی يک زمانی رئيس بوده امه  با خود تنھا می بودم فکر می کردم باکثراً وقتی

پا افتاده در نظرم نمی آمد با خود می گفتم اگربه کار ساده استخدام شوم مردم چه  می کردم و کارھای پيش ءاستغناً 

  .خواھد گفت

ين امان بود که سالھا عقب کار نگشتم و اگر گشتم کسی مرا به توتی ارزش نداد زيرا چيزی را ياد نداشتم و درھ

ود و فاميل خودرا فريب و زجر دادم ين نسبت از ھرکس خا نخواستم چيزی ياد بکيرم بنا برءو استغنا مدت از کبر

  ختم    . حتماَ تا حال  صاحب کاروروزگار می شدم نماياندم می بودمکه  راستی اگر خودرا طوری

      

 


