
  ما کجاست؟؟؟ کشور
  )صباح(استاد 

  
  

  چرا؟؟؟، ست کھ بپرسدین یکس برند ویبھ تاراج م را کشور ندار و دار یزورمندان تمامجایی است کھ ما  کشور -

را دستخوش  ذھن و روان نسل جوان و روشنفکر، بازاری اندیشھ ھای جفنگ و ھجوم جایی است کھما  کشور -

  . کند یھم نم ین باره فکریدر یتعارضات حادی ساختھ اند اما کس

، آگاھی، آن تجارب تاریخ آیینھ ی است کھ انسان در - ندیگو یا میدن یھمھ جا در جایی است کھ ما کشور - 

بھ  ینھ پابند کنند و یحرمت م را یخینجا نھ تاریدر اام. واقعیتھای بیشماری را می تواند مشاھده کند حقیقت و

  . دارد وجود یآگاھ تجارب و

بخود ، ینافھم، ییاوه گوی، یبار و بند یب، ییزورگو، یحق تلف، رشوت، ن فسادیشتریاست کھ ب ییجا ما کشور - 

  . کند یداد میمقننھ آن ب یقوا در. . .  نام مردم و استفاده از، یطلب ازیامت، یرانذروزگ، خواستن

برقراری اصول  ھدف ما: گوید  ویلسون می، کنند یلسون عمل میو یاست کھ خالف گفتھ ھا ییجا ما کشور -

 از د وبرقراری شرایطی است کھ مردم آزاد باشن غاصبین و مقابلھ با خود خواھی زورمندان و صلح و عدالت و

دن مردم یکش بند در را یآزاد عدالت و، رمندان صلحوز ن مایسرزم در اما، باشند برخوردار یک اقتدار و اختیار

  . دانندیم

  . دمی شناسن ار اول ازدواج می کنند بعد ھمدیگرجایی است کھ  ما کشور -

قربانی طمع کاری ھای  فرھنگی و ستیزھای نژادی و قومی و زبانی و درگیر محروم و جایی است کھ ما کشور -

زورمندان  چپاول تفنگداران و و چور یریاس منفعت طلبان منطقھ یی و تحریکات توطئھ آمیز قدرتھای جھانی و

  . دیمردم نما بحال ملت و یست کھ ترحمین یکس یگردیده است ول

 یمقررات چ قانون ویچکس تابع ھیھ د وندار وجود یمتعدد مختلف و یآن قدرتھا در جایی است کھما  کشور -

  . ستین
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  . ندارند خانواده فرزند و جایی است کھ بھشتش زیر پای مادرانی است کھ حقی از زندگی و ما کشور -

  . برانند راحت تر موترھاختھا علل اصلی ترافیک اند و بریده می شوند تا جایی است کھ در ما کشور -

  . شان را درمان کنندیجایی است کھ کودکان زاده می شوند تا عقده ھای پدرھا و مادرھا ما کشور -

دقیقھ پنج برای زنانشان می خرند اما حوصلھ  ییکمربند طال والماس  جایی است کھ شوھرھا انگشتر ما کشور -

  . دم زدن را با ھمسران ندارندق

نیست اما بخش قابل مالحظھ  جنگ سرنوشت بشر -اند معتقدکھ  گرید یبرخالف جاھا جایی است کھ ما کشور -

. را می دزدد ھا می شود و رویا کلمھ یست کھ رنج انسان ھا را یاد آور. گرفتھ است یی از تاریخ بشر را دربر

  . دینما یوطندوستانھ نم یده شوم اقدامین پدین بردن ایب از بخاطر یسک ان دارد وینجا عمآل جنگ جریا اما

 چند ساختمان را مکاتب و یچوک و زیم چند جاده و چند مترفقط ، ھا پول جایی است کھ با میلیارد ما کشور -

  . کنند یش محاسبھ میافتخارش را زمامداران بھ حساب خو سازند ویداران میسرما

  . دولت مردان است یسواد یب و یخبر یب ازخنده نشان  جایی است کھ ما کشور -

 یفلم ھا  وسلایر تلویزیونده ھا دستگاه اما  دخط فقرن مردمش زیر صد پنج در و نودکھ  است جایی ما کشور -

  . دھندیش مینما ار یخارج

  . است جایی است کھ گریھ محترم و خنده محکوم ما کشور -

 و اروپا، مسکو، یمرکز یایآس، دوبی، ترکیھ در ندمیرو و دمفھومی ندار جایی است کھ وطن ھرگز ما کشور -

 اطفال شان در دارند و یزندگ آنجا در دولتمردان یتمام خانواده ھا خرند ویبلدنگ م و قصر. . .  و کایآمر

  . رندیگیم را ت آنجایتابع کنند و یل میمتذکره تحص ین مکاتب کشورھایبھتر

  . دنباید بھ دیگری بیاموزی دز آنچھ را بلدیجایی است کھ ھرگما کشور -

ابلھانھ ، احمقانھ، زیست ناجایپسران کار انتخاب کردن دختران وجایی است کھ دوست داشتن و دوست  ما کشور -

  . . . .  و

 ت راببوسی اما ھمسررا  پدرو  برادر یتوانیم یھنگام خداحافظ و ییھوا یدانھایم درجایی است کھ  کشور ما -

  . . . .  نھ ھرگز

نم ھر انمی د -دیومی گد؟ زندگی کنی جوانبا این  دیھمی خوا ددختر می پرسن جایی است کھ وقتی از ما کشور -

  . ندیمادرم بگو و کھ پدرچی 

 یغذا و ددعوت کنی یعروس در انفر ر د پنجصدید حداقل بایینماازدواج  دیھوقتی می خوا، جایی است ما کشور -

  . ندیھمت نگو یب رت ویغ یتا بد یمت بدھیگران ق مفصل و

دعا  و زندیریجنگ ساالران م سھ تفنگداران ویک در را ندارش و دار و جایی است كھ مردم پول ما کشور -

  . . .  بده منجات یتنگدست و فقرن یاز ایکھ خدا  دمیکنن

  . کارشناس و ل گریند تحلیومیگ انجایی است کھ بھ بیسواد ما کشور -
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باستان ، شاعر، مورخدزد بھ  دالل و، ادگرایبن، یافراط، تفنگدار، گ ساالرجنآن  جایی است کھ در ما کشور -

  . فخر میفروشند. . .  استاد و، کتراد، ریانجن، شناس

  . ندا تر از زنده ھا محترم و مقدس ھاجایی است کھ مردما کشور -

سرسخت  کھ رفت بھ مخالف یکرس از کنند و یدولت دفاع م مقام اند از در است کھ اشخاص تا ییماجا کشور -

  . شوندیل میدولت تبد

 ریقدرت بز کھ ازیزمان نھ گوش شنوا و دارند و نایقدرتند نھ چشم ب در است کھ زمامداران تا ییما جا کشور -

  . دھندیآدرس م ھن رایم صفا صلح و و کشور یآباد یده شد راه ھایکش

   .کنند ین میدولت بدون ھراس توھ آزاد بھ ملت و ظاھر در یرسانھ ھا است کھ ییماجا کشور -

 . اند یخارج کشور کی ییقت سخنگویحق در یاند ول یشخص ظاھر در ھا ونیزیتلو است کھ ییجا ما کشور -

ایم   ساختھ تر ھای بلند ساختمان ایم؛  شده تر نظر  ایم اما تنگ  بنا کرده تر  ھای وسیع  راه است کھ ییجا ما کشور -

ھای   نھ زندگی را بھ سال ایم و  دهمان را افزو ھای عمر  سال، تنھا بھ زندگی. شده است تر  ما کوتاه اما افق دید

آن  جاده تایک سوی  از ھموطنایم اما حاضر نیستیم برای یک   برگشتھ رفتھ و ایغرب دن شرق وتا  ما؛ عمر

  . برویمجاده  یسو

 ن قدرت رایشترید بیملت سھم داشتھ باش یبرباد و کشور یرانیو در ییاندازه  است کھ بھ ھر ییجا ما کشور -

  . دیریگیم

  . گذاردیحرمت نم بھ شما ید کسینخور حق مردم را ت المال ویمال ب است کھ تا ییجا ما کشور -

  . سوزانند یم کشند و یم انسانھا را، دیس طنت مال ویش فتنھ و، دروغ، بھ اتھامجایی است كھ  ما کشور -

سرشت  چرا کھ این انسانھا. انسانھای واال را دیوانھ میپندارند، آدم ھای حقیر -چھیاست بھ قول ن ییجا ما کشور

مردم  بسیاری از کھ ھیچ جذابیتی برای چیزھای -بھ سمت چیزھای استثنائی جذب میشوند نامعقول تری داشتھ و

  . ندارند

  ما کجاست؟؟؟ پس شھر. ستبھ نظرم آشنا چقدر خدایا این شھر
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 ست؟؟؟یچ) ٩٩٩(گروپ 

  
علت را نمی  ا خود نیزام ھم از زندگی خود راضی نبود؛ باز، بزرگ حکومت می کرد یک کشور پادشاھی کھ بر

  . دانست

  . ی را شنید صدای ترانھ، آشپزخانھ عبور می کرد ھنگامی کھ از. کاخ امپراتوری قدم می زد روزی پادشاه در

 . شادی دیده می شد رویش سعادت و درشد کھ  پادشاه متوجھ یک آشپز، بھ دنبال صدا

 ’ستی؟ھخوشحال  خوش و چرا اینقدر: آشپز پرسید از تعجب کرد و پادشاه بسیار

 . را شاد کنم فرزندم اما تالش می کنم تا ھمسر و، ھستم من فقط یک آشپز، قربان :آشپز جواب داد

 . خوراک و پوشاک داریم ضرورتو بھ اندازه م یکن یم یزندگ یکوچکخانھ ی  درما 

 . خوشحال ھستم بدین سبب من راضی و

 . این مورد صحبت کرد در پادشاه با وزیر، شنیدن سخن آشپز پس از

 !نیست ٩٩٩ پعضو گرو ھنوز این آشپز، قربان :بھ پادشاه گفت یروز

 . آن است کھ مرد خوشبینی است نشانگر، نپیوندد پبھ این گرو او اگر

 )زنندین مید کھ دم از دزدان تفنگدار( چیست؟ ٩٩٩ پگرو :پادشاه با تعجب پرسید

  :را انجام دھید ارباید این ک، چیست ٩٩٩ پمی خواھید بدانید کھ گرو اگر :جواب داد نخست وزیر

 . خانھ آشپز بگذارید مقابل در سکھ طال در ٩٩٩طھ یخریک 

 !چیست ٩٩٩ پبھ زودی خواھید فھمید کھ گرو

 . خانھ آشپز قرار دھند مقابل در سکھ طال را در ٩٩٩با  طھیخراساس حرف ھای وزیر فرمان داد یک  پادشاه بر

را بھ اتاق برد و باز  آنبا تعجب . را دید طھیخر وازهمقابل در انجام کارھا بھ خانھ بازگشت و در پس از آشپز

 . کرد

 . شوریده گشت آشفتھ و یخوش سپس از با دیدن سکھ ھای طالیی ابتدا متعجب شد و

 سکھ؟ ٩٩٩. آنھا را شمرد گذاشت و آشپز سکھ ھای طالیی را روی میز

 !سکھ بود ٩٩٩بارھا طالھا را شمرد؛ ولی واقعاً . است سکھ ٩٩٩ چراکرد  فکر آشپز

 !؟؟؟سکھ نیست ١٠٠٠سکھ است و  ٩٩٩عجب کرد کھ چرا او ت
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 رزبرا زیر و  یلیحوحتی  اتاق ھا و. سکھ کردک یشروع بھ جستجوی  فکر کرد کھ یک سکھ دیگر کجاست و

آشپز بسیار دل شکستھ شد و تصمیم گرفت از فردا بسیار تالش کند تا یک . شدامید  نا اما خستھ و کوفتھ و کرد؛

 . سکھ طال برساند ھزارد و ثروت خود را ھرچھ زودتر بھ سکھ طالیی دیگر بدست آور

کھ  ھمسر و فرزندش انتقاد کرد خواب بیدار شد و از از بھ ھمین دلیل صبح روز بعد دیرتر. کرد وقت کار تا دیر

 . خوشحال نبود و آواز ھم نمی خواند خوش ودیگر مانند گذشتھ  آشپز! نکرده اند چرا وی را بیدار

 . کرد می او فقط تا حد توان کار

 . وزیر پرسید علت را از آشپز آورده است و سر چنین بالیی بر طھیخرپادشاه نمی دانست کھ چرا این 

 )زنندین مید کھ دم از دزدان تفنگدار( !شده است ٩٩٩ پعضو گرو آشپز اکنون، قربان :وزیر جواب داد

زنند یم یتالش ست بھ ھربازھم د و آنان زیاد دارند اما راضی نیستند :چنین افرادی ھستند ٩٩٩ پاعضای گرو

مردم وطن  وطن و یبرباد و یمت تباھیبھ ق اگر ولو ق ممکن بدست آوردیطر ھر از شتریثروت ب و ییکھ دارا

  . تمام شود زین

  »؟؟؟است کدام کشور در ست ویک ٩٩٩ن گروپ ید اییپس شما بگو«

  است؟؟؟ کدام کشور ل درین وکیا

  
تا کنون حتی یک  کند و  زندگی می شھر یل پولداری درمتوجھ شدند کھ وک اشتیسره م یت افغانیجمعلین ومسئو

 . دندآم نزد او نیمسوول زاچند تن پس . کمک نکرده است اشتیسره مھم بھ  یافغان

 و دایپ ودرآمد  متوجھ شدیم کھ الحمدهللا از مورد شما تحقیق کردیم و ما درصاحب وکیل  :اشتیسره مل ومسئو

ولی ، روزافزون است و ریقاچاق مواد مخدره تان چشمگ ود یتول، کشت بار و کار وبسیار خوبی برخوردارید پناه 

 خیر شرکت کنید؟ این امر خواھید در  نمی. اید تا کنون ھیچ کمکی بھ خیریھ نکرده

، یک بیماری طوالنی سھ سالھ کھ مادرم بعد از مورد من کردید متوجھ شدید تحقیقاتی کھ در آیا شما در :وکیل

 کرد؟  را نمی اش یتداوکفاف مخارج   شقاعدتحقوق ، طول آن سھ سال در پیش درگذشت و ی ھفتھ

 . گویم  خیلی تسلیت می. دانستم  نمی، نھ) گی با کمی شرمند( :اشتیسره م لومسئو

دیگر  دست داده و پایش را از دو جنگ ھر مورد من کردید فھمیدید کھ برادرم در تحقیقاتی کھ در آیا در :وکیل

 مخارج زندگیش برآید؟ تواند از  خانھ نشین است و نمی سالھاست کھ دارد و فرزند ۵تواند کار کند و زن و   نمی

 … بزرگی یمشکلچھ . دانستم  نمی. نھ) با شرمندگی بیشتر( :اشتیسره م لومسئو
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 روانی است و چون بیمھ نیست درشفاخانھ  تحقیقاتتان متوجھ شدید کھ خواھرم سالھاست کھ در آیا در :وکیل

 . ارد؟درمانش قرار دمصارف تنگنای شدیدی برای تأمین 

 … میمتاسف. . . میدانست ینم بخدادانستم   نمی. ببخشید :کھ کامالً شرمنده شده بود گفت اشتیسره ممسئول 

شما ت یجمعبھ د یخواھیم د ویکدام جرئت آمد با و ام شما چطور  کمک نکرده یافغانوقتی من بھ اینھا یک  :وکیل

  . کمک کنم؟

 . . . زود زود د وینیانرا نبت پشت سر د ویبرو د ویریراه تانرا بگ، یباطل چھ تصور
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