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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
   امريکا- سليمی نعيم : نويسنده

  ٢٠١٩ جنوری ٢١

  

 !است آن کشيدن در دندان درد
 :يادداشت

  ! سالم را عزيز دوستان

 ھای تبصره گذاشتن با و نموده دنبال را قلم اين ۀکمين ھای نوشته بردباری و صبر با ٢٠١٨ سال در که ين ااز خرسندم

  . رسانيد ياری مرا تان ۀمکمل و انتقادی

 مورد در روز ھمين در که را اينجانب گونه نقد ھای جستار از يکی که نمايم می سپاس ابراز فيسبوک اداره از ھمچنان

  . است سپرده نشر به را آن دوباره و نموده ياددھانی بود شده نشر افغانستان یئقضا ساختار

 ھای سايت برخی و اروپا در افغانی حقوقدانان انجمن محترم سايت در مضمون اين که دانم می ياددھانی به الزم ضمنا

 در ما اکنون ھمين که یئآنجا از ولی قبلی؛ ھای نوشته از است تکراری که چندی ھر و است گرديده منتشر نيز ديگر

 را ما اجتماعی زندگی ھای بخشۀ ھم گسترده فساد و داريم قرار جمھوری رياست ۀمسخر و مضحک باتانتخا ۀستانآ

 نشر به ًمجددا را آن ًءبنا ، است پوشانيده خارجی تجاوز و اشغال سياه ابر از چتری درزير ديگری وقت ھر از بيشتر

  . رسانم می

  سليمی نعيم -  احترام با

*****  

 بھلول ؛ ... افتاد زمين رب دستش از قاضی قلم که بود نشسته بغداد قاضی نزد دانا بھلول روزی که اين از است حکايتی

 ديوانه بھلول که اين ًواقعا: گفت تمسخر به قاضی . بردار زمين از را نآ ، افتاد کلنگ قاضی جناب: گفت قاضی به

 اين اب که احکامی با ؛ دانی نمی ھنوز که تیھس ديوانه تو مردک : داد جواب بھلول . کلنگ نه است قلم اين آخر است؛

  * ؟ کلنگ يا است قلم بگو تو ، کنی می خراب را مردم ھای خانه نويسی می قلم
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 تمام با من افغانستان؛ یئقضا سيستمۀ گسترد فساد ۀبار در است مصداقی بھلول حکايت ھمين عزيز،ۀ خوانند بلی

 ريشه که سازم نشان خاطر بايد دارم کشور قضايی دستگاه مسلکی ندانکارم و مورينأم از دودیعمۀ عد به که احترامی

 حاکميت استقرار جھت آن اصالح برای تالش ًاصال که شده آلوده چنين اخير ۀدھ دو در افغانستان در قضا مسند ھای

  . رسد می نظر به بيھوده قانون

 
 و کشور در نادرست یئقضا ۀروي گذشته اثمير از انباشتی بر عالوه زمان مدت اين طی افغانستان یئقضا سيستم

 عمل گسترده فساد ين ااز ناشی تنبلی و بطالت با و رود می راه کله سر بر و لنگد می نچنانآ آن به پيوست قبلی نقصان

  . است بيرون آدمی تصور از که کند می

 در کشور دست چيره نويسان طنز از يکتن چوپانی دای جناب توانای قلم به را طنزی دور چندانن ۀفاصل در که مدآ يادم

  : سازم می شريک شما با را آن فشرده که بودم خوانده " ياب نواسه تأھي " عنوان زير صبح ھشت ۀروزنام

 به که وافریۀ عالق و عشق نسبت قريه آن ھای بچه که کرد می زندگی الجورد نامه ب زيبا و حسين یدختر قريه يک در

 که ھا بچه از يکی قضا از و بوسيدند؛ می را وی دستان حتی و دادند می سالم درشپ برای ناحق و حق داشتند وی

  ... کند می نکاح وی با و برده خود ۀخان به و ربايد می زور به را وی ؛ بود شده الجورد عاشق وار ديوانه

 
 وقتی ؛ نمايد ررسیب و تحقيق را قضيه تا فرستد می نجاآ به را يابی حقيقت تأھي محکمه و کشد می محکمه به گپ

 اين خالصه ؛... ورد آمی دنيا به را یا نرينه طفل نجاآ در و باشد می بستری شفاخانه در الجورد ؛ رسد می آنجا تأھي

  .... گردد برمی مرکز به دوباره یا نتيجه دريافت بدون ًءبنا ؛ نمايد مالقات الجورد با تا شود نمی موفق تأھي که
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 که الجورد کرکی پس دختر با اينبار و شده قريه آن راھی باز تأھي ھمين ديگر بار و دشو می سپری زيادی زمان مدت

ًء بنا ؛ کند می هئارا محکمه به و نموده ترتيب زمينه درين را مفصلی راپور تأھي اينبار ؛ خورد می سر بود ساله ھشت

 و خوستگاری از بعد ؛ برگردانيده شپدر ۀخان به دوباره را الجورد شوھرش که اين کند می صادر را حکمی محکمه

 تا روند می الجوردۀ خان به محل پوليس وقتی ولی ببرد؛ خانه به و ساخته خود عروس را او مجللی عروسی یئبرپا

  ... شوند می مواجه الجورد ھای نواسه شديد مقاومت با ؛ کنند تطبيق را حکم

 ؛ "؟ رسيد کجا به کندز ياب حقيقت تأھي کار "که اين بر مبنی یا سواليه طرح با و گيری نتيجه بدون طنز اين الخرهاب

  ** . رسد می پايان به

 
 می بر گذرد می چه افغانستان تاريک ارتجاعی یئقضا سيستم در که نچهآ حقيقت يک از پرده ًواقعا حکايتی چنين بلی؛

 از ديگر شوند؛ می کاره ب دست الحاصط به ما عدلی مراجع و محاکم الخرهاب که وقتی باشيد نموده دقت اگر که دارد

 در حتی کنيد تصور . باشد مانده نمی باقی اثری گردد جرمی محکوميت اثبات بيانگر که جرمی شواھد و مدارک

 چيز اولين کشور؛ نقاط ديگر و ھا شھر در مردم تجمع مراکز در تروريستی انتحاری عمليات به مربوط قضايای

 می صاف و پاک را جرمی ۀحادث وقوع محل وقت اسرع به که است اين کنيد می مشاھده شما که را فعالی و متحرک

  . شوند االثر مفقود جرمی مدارک تا سازند

 شما اگر کنيد تصور که اين سازم می نشان خاطر شماه ب من افغانستان در یئقضا ريفورم و سازی اصالح با رابطه در

 به را تان بوت ؛ است روشن ديگر استدالل خوب؛ کند؛ می اذيت را شما و شده سوراخ آن از قسمتی که داريد پاپوشی

 الخرهاب بوت اين اگر ولی پوشيد؛ می متمادی ساليان و ھا ماه برای را نآ دوباره بعد و کند پينه را آن تا دھيد می موچی

 با که اين وآن است روشن جواب ؛ ؟ کنيد می چه شما آنصورت در نباشد؛ استفاده قابل ديگر دوامدار فرسايش اثر در

 آن نگھداشتۀ چار ديگر که دندانی درد که گفتم من خاطر ھمين به کنيد؛ می تبديل را آن معمولی کفش جوره يک خريد

 با رابطه در مطلب ھمين نظرداشت در با ًءبنا . اندازيد می دوره ب و کشيد می را آن ناچار ؛ نباشد ممکن شما دھن در

  : شوم می ورآ ياد را تیآ تنکا افغانستان یئقضا سيستم

 که حالی در ؛ زنند می حرف پوسيده سيستم اين اصالح از آن به وابسته روشنفکران و ليبرال ھای ريفورميست  -١

  . است نآ تبديل و ريتغي سر بر سخن
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 را نآ بايد ما ؛ کند می نگاه سمانآ طرف به ينئپا از و است ايستاده سر باالی حاال تا ما عدلی و یئقضا سيستم -٢

  . کنيم ايستاده پا سر بر و کنيم راست دوباره

 فکری گفتمان نآ باالی مردم ميان در دباي که است مطلبی دھيم؛ انجام را موريتیأم چنين توانيم می چگونه ما که اين -٣

  . گردد آغاز

***** 

 و شما با کنون تا نچهآ بگذاريد که ينا يا : دارد وجود گزينه دو فوق اساسی مسايل به برخورد در سخن پايان در -* 

 ريشه از را فساد درخت اين و خيزيد بر که اين يا و دھيد تکان سازش يا و توافق سر ،گرفته صورت افغانستان مردم

 ديگری الترناتيف ؛ است شده اظھار سومۀ ماد در من نظر ؛ ابد يمی تحقق رسالت اين چگونه که اين . سازيد دگرگون

  . ندارد وجود

 شما ديدگاه

  


