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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ اگست ٣١
  

  چراعاقل کند کاری که بار آرد پشيمانی؟
١  

. را خوانده بودم" فقدکتر رضا زاده ش"از يکی از نويسندگان ايرانی به نام " چند بحث اجتماعی"سال ھا قبل کتاب 

يکی از خاطره ھای نويسنده در يکی از گفتار ھای اين کتاب از ھمان زمان تا امروز که شايد بيشتر از . کتاب جالبی بود

بيست سال می گذرد ھرگز از يادم نمی رود و بعضی اوقات وقتی کسی از چيزی يا حالت و کاری شکايت می کند که 

 و خود متوجه آن نيست و يا خود به اشتباھی که نموده اعتراف نمی کند به ياد آن می خود به نحوی مسبب آن بوده است

ی را يکبار ديگر مطالعه می کنم ئافتم و ھر بار به الماری کتاب ھا رفته آن کتاب را برداشته و ھمان مبحث يک صفحه 

  . رف به حرف از حفظ دارم آنچه را که نويسنده در آن باره نوشته است کلمه به کلمه و حۀتا جائی که ھم

نويسنده خاطره ای را در مورد يکی از دوستانش که خود پسر نوجوانش را به نوشيدن مشروب عادت داده بود به شکلی 

لی تمام عيار و دائم الخمر وعليل و ناالن تبديل شده بود و پدر و مادر و حکه آن نوجوان به مرور زمان به يک انسان الک

بھتر است اين داستان مايۀ عبرت و . بش به حال رقت بار وی متألم و نگران وی بودند نقل می کندسائر دوستان و اقار

  :مغموم کننده را از زبان خود دکتر رضا زاده شفق بشنويم

پسر ايشان که رشد بدنی خوبی داشت و در . قريب بيست سال پيش با يکی از اشخاص محترم سر يک سفره نشستيم"

آقای پدر ھم خودش مشروب خورد و ھم به پسر جوانش خوراند و اين عمل . ه نظر می آمد با ما بودحدود پانزده ساله ب

لی مشروب فروش به بچه ھای خود مشروب حدر قلب من تأثير عميقی کرد زيرا آن فرنگی ھا حتی آن فرنگی ھای الک

يدم و از حال خود شان و فرزندانش بيست سال گذشت سه چھار ماه پيش به تصادف آن آقای محترم را د. نمی خورانند

لی شده است و از دار و ديار و حآھی کشيد و گفت پسر بزرگم الک. گويا منظرۀ بيست سال پيش به خاطرش نبود. پرسيدم

پدر و مادر بيزار گشته و از کار و اداره دست کشيده و عليل و ناالن گرديده و شبان و روزان در تقال است تا پول به 

نه اخالق دارد نه حال و رفتار نه عالقه و ھميشه . مشروب بخرد و روز و شب را دائم الخمر بگذرانددست آورد و 

البته من سکوت . ھرآن بااضطراب منتظريم خبر ناگواری به ما برسد. اسباب نگرانی و اندوه و توحش خانواده است

ساد را شما به دست خود کاشتيد و جوانی را که کردم و به او نگفتم که آقای محترم من به چشم خود ديدم که تخم اين ف

  ..."ممکن بود مرد شايسته و تندرست و سودمند و بارور گردد زنده به گور کرديد

ديروز در يکی از وبسايت ھا عنوان نوشته ای نظر مرا جلب کرد که نويسندۀ آن که به ھيچ صورت دارای نيات 

 در ء ديگران و مکدر ساختن بيشتر فضاهقصد تحريک جھال عليخيرخواھانه در قبال ملک و مردم نيست و بيشتر 
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کشور را دارد تنھا به دليل يک سخنی که يکی از رھبران يکی از تنظيم ھائی به اصطالح جھادی بيشتر از روی 

خصومت  فردی و تيره ساختن روابط حسنۀ ميان اقوام و ايجاد ناآرامی و بی ثبات ساختن ھر چه بيشتر کشور مطابق 

تور سازمان اطالعاتی نظامی پاکستان و دست يافتن به قدرت و شوکت از راه برانگيختن عصبيت ھای قومی و ايجاد دس

ی که می تواند نفاق نسبت به گروه ديگری به زبان آورده بود تا از روی خلوص نيت و درد مردم و حب وطن؛ سخن

منبع شر و فساد و تشديد کينه و دشمنی و اسباب ھزار ھا گونه نگرانی و تشويش در کشور خفته به خون ما گردد به 

تحسين آن سخن و گويندۀ آن پرداخته بود غافل از اين که ھمين گونه تحسين ھا و تقدير ھا و ھمگامی ھا و حمايت ھا از 

زار ھا دشواری و بدبختی مواجه ساخته و دست به قتل ده ھا ھزار انسان بی گناه کسانی که کشور و مردم ما را به ھ

زده و ده ھا بار با اين يا آن دسته از به اصطالح جھادی ھا يا اعضای بلند پايۀ حزب منفور به اصطالح دموکراتيک 

 ھمان دسته يا حزب  کرده ما خلق افغانستان عقد اخوت بسته و ماھی نگذشته زير قولش زده و با گستاخی آھنگ جنگ با

  . را به اين روز سياه انداخته است و باز ھم سياه روز تر می سازند

. جی. نفر کا! يکی از ھمپيمانان رژيم منفور خلقی ـ پرچمی بوده است! دوستم کمونيست است! دوستم را نمی خواھم"

و تا ) ھمه حرف ھای بجا و درست(بيگانه است مدافع منافع ! مرتکب کشتار ھزار ھا انسان بی گناه شده است! بی است

نقل " ..زمانی که در کنار مسعود ـ ربانی است من نمی توانم با ربانی و مسعود صلح کنم و ھمکار شوم و به کابل بيايم و

 آنچه را که اين شخص خوب گفته بود فراموش می ۀ اما ھمين که دوستم از ربانی و مسعود جدا می شود ھم -به مفھوم

بی را در آغوش می گيرد و ھمين دوستم ناکس و فرومايه . جی. ھمين دوستم کمونيست و جنايت پيشه و جاسوس کا. دکن

را سردار سپه و برادر خطاب می کند و ھمراه با ھمين دوستم پست و لئيم و سفله و جاسوس و قاتل يکجا به جنگ با 

 مصيبت مۀگناه و ويرانی شھر کابل می پردازد و آغازگر ھربانی و مسعود می رود و به کشتار ھفتاد ھزار انسان بی 

  . ھای بعد از شکست و فرار نجيب می شود

و سخنان نفاق ) البته با ديگر رھبران( کردن ھا در کعبه ءھمۀ اين حرف ھا به شمول قسم ھای غليظ و در قرآن امضا

وی شيطنت عليه قوم ديگری می زند چون افگنانۀ اخيرش ناديده گرفته می شود و تنھا يک سخن يک سخنی که از ر

رھبر سياسی آن قوم يکی از رقبای سر سخت و قوی وی بوده به عنوان يک سخن قابل تحسين با آب و تاب و با دھل و 

  !سرنا به گوش مردم رسانيده می شود

ی که ھيچ تفاوتی با ھدف از نقل سخنان دکتر شفق و ذکر نوشتۀ نويسنده ای که به تحسين يک جانی پرداخته است، جاني

جانيان ديگر ندارد اين است که به نام وطنی که سينه اش از دست ھمۀ ما ھا به گونه ای و به ميزانی شرحه شرحه شده 

لی که به حاست و مردمی که مستحق اين ھمه جفا نيستند از ھمه خواھش کنم که کاری نکنند که مانند پدر آن مرد الک

چرا که . ھالکت سوق داد کشور را به تباھی کامل و مردم را به ھالکت سوق بدھنددست خود پسرش را به تباھی و 

  . برخی کار ھا ھستند که اگر خراب شوند نه ترميم می شوند و نه جبران

تباھی کشور ما ھم با اين بی تفاوتيی که ما بدان می نگريم و برخورد می کنيم و ھر کسی ھر چه گفت و ھر چه کرد با 

گويان با آن مواجه می شويم فراموش نکنيم که از جمله ھمان تباھی ھائی است که با ھيچ ندامت و " ه چهمر"شی و وماخ

پس بھتر است عالج واقعه . غصه و آه و افسوس و بر سر و رو زدنی وقتی گپ از گپ بگذرد ترميم و جبران نمی شود

  !!  باقی خود دانيد. را پيش از واقعه کنيم
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