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   امريکا- سليمی نعيم
  ٢٠١٩ جنوری ٠٢

  
  

 داریه سرماي جھان در "ارزش" اخالقی سنجش معيار
 گوارا و زيبا بسيار امريکا ۀمتحد اياالت نيوجرسی ايالت در شھرما ھوای و آب که بھار فصل از یئھا روز از يکی در

 ، برود بيرون تازه ھوای گرفتن برای تا داشت وامی را انسان حالوتش پر و گرم درخشش با بھاری آفتاب و بود شده

 پارک روانه بود فراگرفته ریيبينظ دقيت را دلم و نمود می سنگينی سرم بر که وطن اندوه و خياالت از یئدنيا با منھم

 متوجه زدن قدم جريان در ؛ پرداختم گذار و گشت به و شده دارد موقعيت ما ۀخان عقب در که ئیزيبا فريحیت بزرگ

 دستش در آنھا ھای قالده نگھداشتن با نبود خودش از اغلب گمان به که را یئسگھا از تا سه ئیامريکا قایآ يک که شدم

  .تاندشگ می آنطرف و اينطرف خود با و نموده بيرون زنی گشت به خود با

 ميان از ؛ نمودم باز را شنود و گفت بدر و کرده سالم برايش

 برخوردار ئیزيبا قالب و ريخت از بينھايت که ھا سگ اين

 تازی شکاری سگھای به زياد بسيار شباھت آنھا يکی بودند

 و نسل ۀبار در ؛ داشت داريم افغانستان در ما که نچهآ مانند

 از را سگ اين که گفت من هب قاآ اين ؛ شدم کنجکاو آن نصب

 يعنی ؛ "دادند نجات " اورا خودش ۀگفت به و اند آورده مصر

 اينجا به سرحدش الخرهاب و ساختند رھايش ولگردی از که اين

 پيشرفته مدنی ۀجامع يک در انسان که نيکی اقدام چه که گفتم و شدم خرسند بسيار داستان اين شنيدن با . است رسيده

 معلومات از ؛ شود می قايل اخالقی و عاطفی لحاظ از را بزرگی ارزش آن به و دھد می نجات شدن تلف از را حيوانات

 خود گشت به و نمودم امتنان ابراز کنم صحبت کیاند وی با تا بود داده تخصيص برايم که را فرصتی و شخص اين

  *.. دادم ادامه
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 جريان در کابل غرب در برچی دشت ۀقلع مھتاب در حاریانت حادثه ۀکنند اذيت خياالت ھنوز تا و زدم می قدم که وقتی

 ناگھان که بود نشده پاک ذھنم از گرفت قربانی به را ما ھموطنان از تان ھا ده جان که لعنتی انتخابات راجستر و ثبت

 لسا می ماه در که انداخت ٩٠ ۀدھ در امريکا امپرياليزم تجاوز و جنگ صفحات از تاريکی ھای گذشته ياد به مرا

 را یا مصاحبه باشد بوده اس بی سی اغلب گمان به که امريکا تلويزيونی ھای ازشبکه يکی " دقيقه ٦٠ " برنامه ١٩٩٦

 به ًبعدا و بود متحد ملل در نکلنت جمھور سئير العاده فوق ۀنمايند يا و سفير زمان ان در که" آلبرايت لينماد" خانم با

  :گفت البرايت به "ستال السلی" نامه ب خبرنگاری نآ در که داد انجام ،يافت ءارتقا وی خارجه وزير سمت

 . رسيدند ھالکت به اطفال از  ليونيم نيم که ايم شنيده ما" 

 باشد می اطفالی تعداد از بيشتر رقم اين که است اين منظورم

 نآ به راجع شما و ؛ شدند ھالک )جاپان( شيما ھيرو در که

 جواب در . " داشت را کار اين ارزش بھای آيا ؛ داريد اگاھی

 ازيک ناشی کاری چنين کنم می فکر من " که گفت البرايت

 کنيم می فکر ما – آن بھای به راجع اما ؛ است دشوار انتخاب

  . " اشتد را قيمتی چنين ارزش

 گجن ختم زمان از اغلب احتمال به که گردد می عراقی اطفال شامل فوق ارقام با رابطه در مذکور خبرنگار ۀاشار البته

 از تن دو سروی اساس بر که رسيدند ھالکت به امنيت شورای جانب از اقتصادی يراتزتع وضع بر بنافارس  خليج

 به نمودند سروی جھانی زراعت و خوراکه سازمان جانب از زراعت و تغذی ءسو ازلحاظ را عراق که یئھا ساينتيست

 ملل ھای راپور ،رساند می ھالکت به را اطفال عراق يراتزتع " نام زير کراسيت باربارا را ان اتئيجز که رسيد نشر

  . )تايمز نيويارک ١٩٩٥ آرشيف(است رسيده نشر به " متحد

 از را نظری چنين اظھار تيالبرآ خانم مردم افزون روز خشم و ميانه شرق ، جھانی ۀعام افکار فشار تحت که ھرچندی

 را الفاظی چنين شدن بيرون که است اين مھم ولی ؛ ودنم ابراز ًبعدا را خويش ندامت و خوانده "حماقت "خودش جانب

 تبعيضی ھای ديدگاه با که آنانی . نمود تلقی لفظی اشتباه يک يا و تصادفی نبايد ،" ما"جمع ۀصيغ به آنھم که وی زبان از

 از که خانم اين برای . باشند می شناآ مطلب اين با بخوبی ، دارند بلديت امريکا حاکم حلقات در پوستان سفيد ۀطلبان تفوق

و يا بيشتر و يا کمتر از  طفل ليونيم نيم يا  و يک گیزند" نجات "، گفت می سخن سفيد قصر در ديگران آدرس و نام

  . نداشت ارزشی برند می آرزو نھاآ که نچهآ برابر درآن 

 ۀمتحد اياالت در سفيد قصر رھبری ۀحلق جمله من داریه سرماي جھان در اخالقی سنجش ھای معيار است چنين ، بلی

 از را سگی ، امريکا داریه سرماي ۀجامع در تفکری طرز چنين ثيرأت زير که بينيم می ديگری جای در اام ؛ امريکا

  !!بگيرد ھم فرزندی به را نآ حتی کسی شايد و دھند می " نجات " مصر

 اشغال و تجاوز ۀدھ دو طی ارزش اخالقی ھای معيار نيتعي برای تفکری طرز چنين که است نھفته اينجا در مطلب جان

 ٢٠١٨ اپريل ١٨ رخؤم خبری جلسۀ در توان می را آن تبلور ۀتاز ۀزند مثال که است يافته شيوع نيز افغانستان در

 سياسی ھای دلقک از تن دو شرکت با و خبری ۀشبک اين ژورناليست "مھدی سميع" قایآ گیگردانند با که نيوز طلوع

 امريکا اسبق سفير "خليلزاد زلمی" و "کرزی حامد" امنيتی ارشد مشاور و خارجه وزير "سپنتا دادفر رنگين" ھريک

  . نمود سراغ ، بود شده اندازی راه افغانستان در

 )سره دو خان(کاله دو داشتن به خودش قول به که تیزع بی و ئیبروآ بی تمام با تا نمود سعی زادخليل لسهج درين

 ، صلح مينأت عدم و خشونت ۀادام بر مبنی افغانستان در امريکا ناکام سياست ھای شکست تمامی روی و نمايد اعتراف
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 افغانستان در داعش شموله ب تروريستی گروه ھا ده پيدايش ، افغانستان اراضی درصد ٥٠ از بيشتر رب طالبان تسلط

 که نمود می قلمداد امريکا اشتباھات ، را شکسته ھم در ھای برنامه اين تمامی و انداخته پرده گذشته سال ١٧ طی

 ھمه که نمود می ءالقا را تصوری چنين لسهج اين ۀدننيب و شنونده برای نامبرده . نمايد ترميم را نھاآ تاس حاضر امريکا

 افغان ليونيم نيمو  دو که اين کند نمی فرقی گويا ؛ است نپريده آبدان از آبی گونه ھيچ و دارد قرار جايش سر بر چيز

 در و شده مبتال مخدر مواد به )نيست دسترس در آن قدقي سرشماری ھنوز که نمايد تجاوز ليونيم سه از رقم اين شايد(

 ھا صد روزه ھمه و رفتند يغما به ما ملی ثروتھای تمامی که اين يا و کنند می زنده پايتخت پلھای زير سرباز زندانھای

 اين اخير درقسمت ولی ؛ ...... و شوند می شھيد اشغال و تجاوز آستان اين ھای قربانگاه در ما بيگناه ھموطنان از  تن

 که داد جواب درنگی بدون زادخليل ؛ بينيد می کجا در ٢٠٥٠ در را افغانستان جايگاه که پرسيد خبرنگار که لسهج

 شان جناب حرف یامعن ." باشيم داشته را نشستی چنين توانستيم می پيش سال بيست ياآ "که نمود عالوه و" دموکراسی"

 زادیآ که ھستيم تاجداری قالبی دموکراسی يک صاحب افغانستان در امريکا جھاد ارزش برکت از ما حاال که است اين

 که ئیبھا است اين و است آراسته انتحاری ھای خونپاره و گوشت را نآ زينت و تاج و است نآ مدعای گويا مطبوعات

  . بپردازند امريکا داریه سرماي دموکراسی ارزش برای بايد افغانھا

 پايان

 

  


