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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ می ١۵
  

  !عجب دنيائی شده است
  

ساعتی پيش، موقعی که صبحانه را صرف می کردم، بعد از شنيدن اخبار افغانستان و جھان به تماشای يک پروگرام نيم 

 ساله ای به ١۶قضيه از اين قرار بود که جوانی .  جنائی که از روی واقعيت و اسناد پوليس تھيه شده بود، نشستمۀساعت

خاطر به سرقت رفتن موترسايکلش پوليس را در جريان می گذارد و وقتی پوليس می آيد جوان گراچ خالی منزل خود 

.  خانه آمد موترسايکلش را در گراچ گذاشت و گراچ را قفل کردرا به وی نشان داده می گويد که دو روز قبل وقتی به

حال که می خواھد به مکتب برود، می . ديشب دير تر به خانه بر گشت و چون بسيار خسته بود، کمی زياد تر خوابيد

َبيند که موترسايکلش درک ندارد َ .  

چون من : چ نزد که بود؟ جوان جواب می دھدکليد کرا: پوليس چون می بيند که قفل دروازۀ گراچ سالم است، می پرسد

ًو پدرم مشترکا از گراچ استفاده می کنيم، برای اين که ھر دو بتوانيم بدون مشکل و دردسر از کليد استفاده کنيم، کليد را 

 .ھميشه زير گلدانی نزديک دروازۀ درآمد خانه می گذاريم

ن پوليس به منزل ھمسايه اش شده بود، خود را به منزل در ھمين اثناء، زنی که از پشت ارسی خانه اش متوجه آمد

  ھمسايه رسانيده و با آرامی و کمی ھم با ترديد و مالحظه کاری سؤال می کند که چه اتفاقی افتيده است؟

ًوقتی زن ھمسايه از جريان باخبر می شود، می گويد شب گذشته مردی را ديده است متوسط القامت، نسبتا چاق و با 

اه مانند عساکر نيرو ھای دريائی امريکا که موترسايکلی را بدون اين که آن را روشن کند و سوار شود، موھای کوت

 و اضافه نمود که فکر کردم که آن مرد خوب برای اين که ھمسايه ھا بيدار نشوند، موتر سايکل را  باخود می برده است

، ٢٣ می گويد که مردی با اين نشانی ھا در خانۀ شماره جوان بدون ترديد و انتظار زياد. روشن نکرده با خود می برد

پوليس ھم بعد از يادداشت نام و نشانی . ده خانه پائين تر از منزل ما زندگی می کند و بنابر داليلی با ما ميانۀ خوبی ندارد

 ھمچنان به زن  کوچک، بعد از اين که به جوان و پدرش،ۀجوان و پدرش و زن ھمسايه و يادداشت رويداد در يک کتابچ

بعد از يکی دو . زنگ می زنند.  می رود٢٣ھسمايۀ شان توصيه می کند که در ھمانجا بمانند، به طرف خانۀ شماره 

اولين سؤال پوليس . دقيقه مردی در را به روی وی می گشايد که دارای ھمان نشانی ھائی که داده شده بود، می باشد

بعد از شنيدن اين جواب، پوليس از وی ! نه: ھستيد؟ مرد جواب می دھدآيا شما صاحب يک موتر سايکل : اينست که

. بايد آن را بپالم! نمی دانم کليد گراچ را کجا گذاشته ام: مرد می گويد. خواھش می کند که دروازه گراچ خود را باز کند

اگر کليد .  کرديد، در را باز کنيدھر وقتی آن را پيدا. شما به آرامی کليد را بپاليد. ما وقت کافی داريم: پوليس می گويد
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پيدا نشد، ما مجبوريم در گراچ را توسط يک نفر قفل ساز باز کنيم، و اگر موترسايکل ھمسايۀ تان در گراچ شما يافت 

 شما اقامۀ جرم خواھد شد، شما مجبور ھستيد پول کار و مصرف آمد و رفت قفل ساز را ھم هشد، عالوه بر اين که علي

  .بدھيد

موترسايکل در . بعد از چند لحظه با کليد گراچ برگشت و دروازۀ گراچ را باز نمود.  درون خانه اش رفتمرد به

کجا و از اين موترسايکل از کيست و چگونه به گراچ شما . شما که گفتيد موترسايکل نداريد: پوليس پرسيد! گراچش بود

  !نمی دانم: آمده است؟ جواب

 ھمسايه که دل شان قرار نمی گرفت و می توانستند انتظار بکشند که گپ به کجا جوان صاحب موترسايکل، پدرش و زن

می رسد، با آن که پوليس به آن ھا توصيه کرده بود که از پس ايشان نيايند، خود را تا دم در حويلی خانه ھمسايه ای که 

ھمين است : س از جوان پرسيدپولي. موتر سايکل جوان را دزديده بود، رسانيده و از کمی دورمراقب اوضاع بودند

پوليس اسناد موترسايکل را از جوان طلب کرد و بعد از ديدن آن از جوان خواست ! آره: موترسايکلت؟ جوان جواب داد

. کاری که شما کرده ايد، جرم تلقی می شود: به مردی که موترسايکل را دزديده بود، گفت. موترسايکلش را با خود ببرد

چرا به اين کار دست زديد؟ جواب . ارنوالی اطالع بدھيمڅيد و ما وظيفه داريم اين جريان را به شما مرتکب جرم شده ا

  :ًدزد موترسايکل که قيافۀ کامال حق به جانبی به خود گرفته بود، بسيارجالب است

  !"مقصر آن جوان و پدرش ھستند که کليد گراچ شان را زير گلدان گذاشته بودند. من تقصير ندارم"

دوم قصه اعدام شش نفر تروريست در افغانستان بود که يکی از داکتران طالب صفت، آن را به دليل واھی اين که قضيۀ 

که تعلقات افراد مذکور اسيران جنگی بودند، جبن و ضعف اخالقی اعدام کنندگان آن ھا خوانده بود و دو نفر ديگری 

بلی دفاع از آدمکشانی که به صد ھا . شان با طالب مانند آفتاب تابان روشن است، اين اظھارات را تأئيد نموده بودند

انسان بی گناه و غيرنظامی را می ربايند، گلو می برند، سنگسار می کنند، به زور در اثنای جنگ در برابر عساکر 

سان بی گناه و غيرنظامی ديگر را با حمالت انتحاری و انفجار بمب و دولتی سپر قرار می دھند، و ھزار ھا ان

کارگذاری ماين، جنايت کارانه به خاک و خون می کشانند و با حمالت مسلحانه به خانه ھای شان آن ھا را بدون 

ی را سنگسار طالبی که دختر جوان مرد. مراعات قوانين جنگی يا می کشند و يا اسير می گيرند، اسير جنگی می خوانند

می کند و وقتی که پدر دختر به اين کار وی اعتراض می نمايد، دختر سه سالۀ وی را به نشانۀ تنبيه پدرش به زور با 

زن جوان مردی را که دو زن دارد ــ زن پير وی را برای خودش می گذارد ــ به اين دليل که تو دو زن . خود می برد

زنی را که به پشت شوھرش . شوھرش طالق می کند و به نکاح خود در می آوردداری و من ھيچ زن ندارم، به جبر از 

سوار موترسايکل شده بود، به جرم اين که سوار موترسايکل شده است و اين کار غير اسالمی می باشد، از موترسايکل 

ا جنسيت و کيفيت جنسی زنی را که در موقع خريد، روبند چادری اش را باال می زند ت. پائين نموده زير شالق می گيرد

دفاع از ... را که می خواھد بخرد بھتر تشخيص و تثبيت کند، در مابين بازار و در مالی عام با چوب و کيبل می زند و

  !! چنين انسانی عجيب نيست

  است که چرا سياستمداران موجود افغانستان را در جملۀ فاسد"کامرون"موضوع سوم اعتراض سفير افغانستان به آقای 

مگر !" ھم نری، ھم غری و ھم جنگ خيبری"رين گفته اند که يچه ش! ترين سياستمداران جھان قلمداد نموده است

 درست و مقرون به حقيقت "کامرون" به سياستمداران موجود افغانستان تھمت بسته است؟ آيا اين سخن آقای "کامرون"

جا و نارواست؟ انسان چقدر بايد پر رو باشد که در برابر نيست؟ مگر دزد را دزد گفتن و فاسد را فاسد خواندن کار بي

شما حق نداريد اين . نه چنين چيزی درست نيست: "يک سخن آشکار و يک حقيقت مسلم و مطلق ايستاده شود و بگويد

 به سياستمداران امروز کشور ما که با شگفتی از حجب بی بھره...!" سخن نادرست را در مورد ما بر زبان بياوريد و
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ھستند، بی آن که سر خويش را به گريبان خود کنند، کسانی که با ھمه کثافت کاری ھای خويش چشم در چشم منتقدان 

شما دروغ می گوئيد و : شان می اندازند و با ھمه بزھکاری ھای شان با تمام لباس به چشم مردم در می آيند و می گويند

ھای روی کرۀ زمين ھستيم، از بدو خلقت تا امروز، معذرت بخواھيد، چه بايد از ما که پاک ترين انسان . اتھام می بنديد

  !دنيائی عجيبی نشده است؟. می توان گفت و چه می توان کرد

از اين ھم عجيب تر ادعای پاکستان است که می گويد ما طالب را در خاک پاکستان نه مورد پی گرد قرار می دھيم، نه 

زيرا از اين ترس داريم که طالب به افغانستان فرار کند . ن می کنيم و نه می کشيمسرکوب می کنيم، نه از پاکستان بيرو

تجھيز نموده غرض خراب کاری و ترور و جنگ به پاکستان را و امنيت ملی افغانستان اين فراريان آزرده از پاکستان 

به اين . سی نشر می شود، خواندمکه به زبان انگلي" صدای امريکا"اين مطلب را دو روز قبل درسايت انترنتی . بفرستد

  !وقاحت و ديده درائی خوب فکر کنيد و بگوئيد که دنيای ما دنيای عجيبی نشده است؟

ولی امروز که در اثر فشار افکارعامۀ جھان . ًپاکستان تا يک سال پيش اصال منکر وجود طالب در خاک اين کشور بود

ا بی حيائی غير قابل باور ادعا می کند که وارد کردن فشار مجبور به پذيرش حضور طالب در خاک خود شده است، ب

طفالنه ای که ۀ بھان. روی طالب سبب می شود تا افغانستان از وجود وی برای برھم زدن ثبات در پاکستان استفاده کند

ديده دارائی و : به اين می گويند. از بس بی معنی و خنده دار است، کم شعور ترين انسان ھا را ھم وادار به خنده می کند

  !!بگيريش که نگيريد

نمی خواھم بگويم که در گذشته ھا چنين حرف ھا و چنين ديده !! به عقيدۀ نگارنده، جھان ما عجب جھانی شده است

در گذشته ھم مردم عادت داشتند با بی حيائی به چشم ديگران درآيند؛ ولی نه به اين . درائی ھائی وجود نداشته است

در گذشته ھا سياستمداران، ھر چه بودند، با مقايسه با . ه امروز اين کار صورت می گيردشوری و قباحتی ک

خير و روح شان ھميشه ه ياد شان ب: ی بودند که ناگزيريم بگوئيمئسياستمداران ديو صفت و بی آزرم امروز، فرشته ھا

  .شاد

  ١۴/٠۵/٢٠١۵  

 

 

 
 


