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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

  
  سيدھاشم سديد

 ٢٠١۵ اگست ١١
 

  مادر ھمه بدبختی ھای ما
  

احب داکتر ص: الؤلين سوا.  گذشته بود، که سياست شروع شدختم دعای مجلس ترحيم نھنوز يک يا يک و نيم دقيقه از 

چطور ھستيد؟ چه گپ ھاست؟ شنيدم افغانستان رفته بوديد؟ دوست ھا خوب بودند؟ چقدر وقت در وطن تير کرديد؟ کی 

  ... آمديد؟ و

از باالی مجلس، شخصی که معلوم می شد بايد ھمان داکتر و مخاطب پرسنده باشد، با آرامی، طمانينه و با کلمات 

  :شمرده پاسخ داد

. بعضی از خويشاوندان و دوستان را ديدم. برای يک ماه، مثل ھرسال افغانستان رفته بودم. به فضل خدا خوب ھستم

ترور و حمالت انتحاری ھر .  افغانستان گسترش يافته استلجنگ در سرتاسر شما: گپ ھا زياد است. ھمه خوب بودند

ک روز در جالل آباد و ھلمند و يک روز در ھرات؛ يک روز در قندھار و ي. روز جان ده ھا نفر را در کشور می گيرد

  . بغالن و غزنی و کابل و شھر ھای ديگر

 ستانی و اختالس و حيف و ميل پول و دارائی مردم تدزدی و اختطاف و رشو. ًامنيت در تمام کشور قطعا وجود ندارد

  . به وسيلۀ اعضای دولت در حکومت

پاکستان ھر روز به صدھا راکت به اين .  ندارد کشور راۀًحکومت به اصطالح وحدت ملی، اصال توان کار و ادار

صد ھا فاميل خانه ھای شان را از ترس راکت پراگنی ھای پاکستان ترک نموده . د ديورند فير می کنداطرف خط نام نھ

  .آواره شده اند

ياج ھمان کفن به قدری است، که مردم احت" گلگل ميری. "فساد در درون ادارات دولتی، از باال تا پائين بيداد می کند

  .کشان و دزدان و جانيان قديم، کرزی و دار و دسته اش شده اند

ندانان مجاھدين و خويش و قوم ھر کدام بر تمام کشور حکومت می ھبران و قومزورگويان، از وزير و وکيل گرفته تا ر

  .اننه ملک مردم محفوظ است و نه جان و شرف و عزت ش. ھر کس ھر چه دلش خواست، می کند. کنند

کسی که پول دارد مثل شاھان داستان ھای ھزار و يک شب زندگی می کند، ولی مردم نادار نه کار دارند و نه پول و 

درھر گوشۀ . بزرگترين بدبختی مردم ناداری و فقر است.  نان و لباس و سر پناھی، که بتوان نام سرپناه را به آن داد

از به نظر من بدبختيی بزرگ تر . رھای شاقه يا مصروف تکدی ھستندشھر که ببينيد کودکان کم سن و يتيم مصروف کا

  . خواھد داشتفقر و ناداری وجود ن

مال :  و ھمين که فرصتی يافت، گفت صاحب خانه که می خواست از آماده بودن نان خبر بدھد، بعد از لحظه ای انتظار

  . شوديار است، بفرمائيد که نان سرد نصاحب نان ت
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تعارف ! ياهللا، داکترصاحب:  وی داکتر صاحب نشسته بود، رو به طرف داکتر صاحب نموده گفتمالصاحب که پھل

شما اول؛ شما اول تا باالخره مالصاحب پيش شد و ديگران به نوبت : يکی دو بار مانند نواب ھای قديم ھند. شروع شد

 حاجی صاحبان به طرف ميزی که و کسانی ھم به نسبت درازی ريش؛ ولی بعد از" دگری"و " مدرک"کسی به حساب 

  !نان چيده شده بود روان شدند

زنان مثل ھميشه منتظر بودند که مردان، اين گل ھای سرسبد خلقت، نان شان را بگيرند و به جا ھای شان بر گردند، تا 

آن ھم اگر خداوند تعال باشند، برای تغيير اين رسم زنان بايد منتظر حکم ديگری از جانب خداوند م! نوبت به آن ھا برسد

  !دھدبخواھد و نظر خويش را تغيير ب

 خواست خدای منان و رسم جامعه است که کسی به آن یچنين حق. مردان البته در اين حق تقدم و تأخر ھيچ گناھی ندارند

  .حق اعتراض و چون و چرا را ندارد

 از غذای شان به جا ھای خويش وقتی مردان، از ھمه اولتر داکترصاحب و مالصاحب، با بشقاب ھای تا فرق پر

من فکر می کنم که کالن : برگشتند، مال صاحب، که دلش برای گپ زدن تنگ شده بود رو به داکترصاحب نموده گفت

در کدام زمان . مردم از خدا بی خبر شده اند! دور شدن از اخالق اسالمی. ترين بدبختی ما مردم دور شدن از دين است

نان خانۀ خدا، محل عبادت مردم را انفجار داده باشند؟ قرآن را سوزانده باشند و در درون مسجد ديده شنيده ايد که مسلما

دست به قتل و ترور مردم مسلمانی که در حال نماز و عبادت ھستند، در حال خواندن قرآن ھستند، زده باشند؟ مردم از 

 اين کارھا ۀھم. قيامت نزديک شده است. استآخر زمان شده . شيطان در پوست شان در آمده است. خدا غافل شده اند

مسلمان به دست مسلمان کشته می شود، عالمتی زنده تر از اين برای نزديک شدن قيامت وجود . عالمات قيامت است

  ...ندارد

می خواست بازھم مدعوين را از اوامر خداوندی و از دين و از قھر خداوند و پی . دل پر درد مال ھنوز خالی نشده بود

مال صاحب، : مد ھای دوری از دين آگاه بسازد که جوانی از آن طرف تراس صحبت مال صاحب را قطع نموده گفتآ

اولتر از ھمه آنانی که دست به ترور و انفجار و انتحار می زنند يک تعداد انسان ھای بد سرشت و جنايتکاری ھستند که 

شما درصحبت تان گفتيد که مردم از خدا بی خبر شده اند،  ! اين ھا ھمۀ مردم نيستند. باشند، افغان نيستنداگر افغان ھم 

ًلطفا گناه يک مشت دزد و تروريست و خود فروخته وطن ... مردم از دين دور شده اند، از اخالق اسالمی دور شده اند و

 شان تنھا ھمين است که نمی توانند ميان ه گردن مردمی که گناه، بين را به گردن مردم نيندازيدگانه و خافروش نوکر بي

 ما مردم ھمين است که ما ھمه مسائل را به فکر من بدبختی بزرگ.. . .درست و نادرست و خوب و بد فرق قائل شوند

کی از دين ! ايماز دين دور شده ايم، از خدا دور شده ايم، از اخالق اسالمی دور شده . به دين و به خدا مربوط می سازيم

ًدور شده است؟ مردم عادی که غالبا از دين خبر ندارند، يا پروفيسور ھای خداشناسی؛ کسانی که در مشھور ترين 

. دانشگاه ھای اسالمی تحصيل کرده اند؟ به تمام رھبران جھادی که غير از خود ديگری را مسلمان نمی دانند، نگاه کنيد

ی آن روز شان را با زندگی امروز شان مقايسه کنيد و ببينيد که مردم از خدا دور زندگ! به چھل ـ پنجاه سال قبل شان

 االسالم ھا و آيت هللا ھا و حجة ھا و مير ھا و سيد ھا و مال ھا و مولوی ھا و ه اند يا شيخ ھا و حضرت ھا و واعظشد

گناه را کی می کند بدنام کی می ! گناه داردگناه اين ھا را به گردن مردم بی چاره نيندازيد؛ ... صاحب زاده ھا و پيرھا و

منتھای بی انصافی، اگرحکم شما باشد يا حکم دين و خدا، ھمين است که مردم به جای طالب و حقانی و حکمتيار !! شود

عيل و نور و قانونی و گيالنی و ستانکزی و عبدهللا و او سياف و صبغت هللا و شيخ آصف محسنی و مال عمر و اسم

که مجلس  کسی که در کنار چپ  داکتر صاحب نشسته بود، برای اين... امثال اين ھا گرفتار قھر خدا شوندشيرزوی و 

به نظر من تمام کسانی که تا : که صحبت آن جوان تمام شود، دست به دست زده و با خنده گفت برھم نخورد بدون اين
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کل و بدبختی مردم و کشور ما را بيان داشته ھر يکی گوشه ای از مش. کنون صحبت نموده اند، حق به جانب ھستند

  . است؛ ولی فکر می کنم  که ھيچ مشکل و بدبختيی به بدبختی اشغال نمی رسد

داکتر صاحب، مثلی که از کلمۀ اشغال خوشش نيامد؛ زيرا با ھمه وقار و متانت ظاھری خويش، بدون رعايت نزاکت 

پاکستان . تيی را که در کشور ما می بينيد، زير سر پاکستان استھر بدبخ: ھای الزم صحبت گوينده را قطع نموده گفت

امروز ھم، . از روز پيدايشش تا امروز بدخواه ما بوده است و ھر کاری را که از دستش آمده است در حق ما کرده است

ن عالی  و سائر کارمندااءھم طالب و ھم کرزی و احمدزی و نود و شش در صد وکالی مجلسين، تمام والی ھا، وزر

 دولت کسانی اند که از پاکستان برای تخريب و تضعيف کشور دستور می گيرند و زمينه بدبختی ملت را فراھم می ۀرتب

، توليد و ترويج مواد مخدر، حمالت انتحاری، راه گيری، اختطاف اءفساد در دستگاه دولت، فقر، بيکاری، فحش. کنند

ی ھستند که به دستور ئھمه کار ھای ناروا... تار و ويرانی ھا ومردم، دزدی، تجاوز به ناموس مردم، جنک و کش

  . ين به ملک و ملت صورت می گيردًست غالبا ھموطنان بی وجدان و خاپاکستان و به د

روی مال صاحب نشسته بود دست خود را ه آدم سر سفيدی که لباس وطنی به تن و کالھی قره قلی به سر داشت و روب

من فکر می کنم که بدبختی ما مردم ھمين است که توسط :  صحبت خواسته گفتۀاحب اجازبلند نموده از داکتر ص

بدبختی از اين بزرگ تر نمی شود که ! رنج ما از کسانی است که از خود ماست.  آستين خود گزيده می شويمیمارھا

!  از بيگانه چه شکوه و شکايتوقتی از خود دشمن شود،!  برادر بر خيزد و  برادر را بکشد و خانۀ برادر را خراب کند

  ...و! ًبيگانه بيگانه است، خصوصا بيگانه ای مانند پاکستان

از شروع صحبت تا ھمين لحظه به حرف ھای حاضرين، که معلوم می شد .  رفتن بودوقت. ھوا کم کم تاريک می شد

ديد صاحب شما ھيچ چيزی س: خيلی درد دارند، به آرامی گوش می دادم که يکی از دوستان رو به من نموده گفت

  .وقت تنگ است، اگر شود در يک يا دو جمله. نگفتيد؟ می خواھيم نظر شما را برای حسن اختتام بشنويم

نظر ھمه محترم است، اما من فکر می کنم بزرگ ترين بدبختی در يک کشور وقتی به وجود می آيد که مردم : گفتم

که ما تا امروز، ھميشه اختيار خود را به کسانی  متگار مردم نيستند؛ چناناختيار خود را به کسانی بدھند که می دانند خد

 باشند، سداده ايم که نه در فکر مردم بوده اند و نه در فکر کشور؛ به شرف باختگانی که ترجيح داده اند نوکر و جاسو

بزرگ ترين بدبختی !  فروشندوطن خويش را که حيثيت مادر شان را دارد ب... در برابر دالر و پوند و روبل و يورو و

  ! بدبختی ھاهبرای يک کشور ھمين است؛ مادر ھم
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