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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ جوالی ٢١
  

  !وکالء را ما انتخاب کرده ايم، نه کسانی ديگر
  

ان افغانستان دچار د کودکص در ۴٠براساس يک خبر منتشره ازسوی وزارت صحت عامۀ افغانستان کمی بيشتر از

. تغديۀ بسيار حادی رنج می برندوءسد کودکان از ص در ١٠، تقريباً از اين ميان، بر طبق خبر. تغذيۀ ديرينه ھستندوءس

 و تالش برای کاھش د مرگ و مير کودکان در کشور می باشدص در۵٠تغذيه دليل وءآمده است که سدرخبر ھمچنان 

، وزير صحت "ثريا دليل"عالوه بر اين خبر، از زبان . کودکان را کاھش بدھدغذيه می تواند آمار مرگ و مير وءتس

  :عامه افغانستان، گفته شده است

  طفل ۀ طفوليت با وضعيت تغذيۀ نصف مرگ ھای دور درصد، يعنی تقريباً ۴۵که از نظر صحت، حدود 

مرگ و مير ھای زير  اطفال سبب می شود که به حدود نصف ۀبھبود در وضعيت تغذي. ارتباط نزديک دارد

 .پنج سال رسيدگی شود

  تغذيه مزمن، کم وزنی و ساير شاخص ھای تغذيه در اين تحقيق مشخص شده اندوء حاد، سۀتغذيوءسکه .

 در صد ٣٠ در صد کودکان افغانستان با مرض کم خونی و کمبود آھن و ھمچنين ٢۶براساس اين تحقيق، 

 .کودکان با کمبود آيودين مواجه ھستند

  در صد کودکان در افغانستان به کم وزنی مبتال ھستند٢۴.۶که . 

  تحقيق نشان داده است که . رو شونده شود تا کودکان در مکتب با مشکل يادگيری روب تغذيه سبب میوءسکه

ی که اين مشکل ئشد اقتصادی آن ھا نسبت به کشورھاتغذيه رنج می برند، روءی که کودکان آن از سئھاکشور

 .طور متوسط ھشت در صد کمتر باشدرا ندارند، به 

 اگر طفل در يک ھزار روز اول :  مناسب کودکان در ھزار روز اول زندگی اھميت زيادی داردۀکه تغذي

ثيرات غيرقابل أ آن تا آخر عمر باقی مانده و يک عده از اين توءثيرات سأشود، ت زندگی درست تغذيه نمی

 ")هدويچه ول"مأخذ خبر وبسايت . (باشد جبران می

د افغان ص، اگر چند افغانستان. تغذيه در کشور فقير ما تنھا متوجه کودکان ما نيستوءناگفته پيداست که مشکل س

زورمند ھمتای قارون را که ھمه دارائی ھای شان را، ھمان گونه که در تاريخ بشريت معمول بوده است، از راه 

 و جنگ و استعمار يا وطن فروشی و يا از راه دھش  و غصب و غارت و تصرف و زورتاستفاده و اخاذی و رشووءس

دست آورده اند، ناديده بگيريم، ه ھای بی حساب و کتاب پادشاھان بی انصاف و قھار و خونريز و جابر و جائر و غادر ب
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 فقيری که، اگر با معيار ھای جھانی و بھداشتی سنجيده شود، اصالً چيزی برای خوردن پر است از افراد و اشخاص

  .ارندند

فرياد اين افراد و اشخاص بينوا ھمواره از بی کاری و ناداری و قيمتی و بيچارگی و اقتصاد خراب و نداشتن مسکن و 

، به آسمان ن، ماه مھمانی خداوند مھربانآ رمضان، ماه غفران و قربه ويژه در اين روز ھایی کافی،  غذاپوشاک و

قر و ناداری و بيکاری و وضعيت بسيار ناگوار مسکن و بھداشت در مردمی که خاطر شان گذشته از ف. بلند بوده است

افغانستان، از جنگ، از ترور و تروريسم، از انتحار، از افراط گرائی سياسی ـ دينی، از قانون شکنی و قانون گريزی، 

دستگاه قضائی خصوص از فساد در ه از نبود نظم، از نبود امنيت، از ناکارآمدی دولت، از فساد در ادارات دولتی ب

کشور، از وجود ده ھا باند مافيا، از قاچاق، از آدم ربائی، از اخاذی، از کشت کوکنار و خريد و فروش مواد مخدر، از 

ابتالی ده ھا ھزار جوان کشور به انواع مختلف مواد اعتيادآور، از غصب امالک دولتی و شخصی به وسيلۀ زورگويان 

ی پارلمان، از قيمتی، از به ابتذال کشيده شدن انتخابات، از وکالاز روزگذرانی خود دولتی وغير دولتی، از کاغذپرانی، 

د ھا ھزار کودک بی پدری که در سنين طفوليت صۀ بی سرپناه و بی احترامی به مردم، از مشکالت ده ھا ھزار زن بيو

يح و به شنيدن قصه ھای کودکانه و و در زمانی که خود به مراقبت و کمک نياز دارند، زمانی که ھنوز به بازيچه و تفر

بت و حمايت پدر و مادر و رفتن به مدرسه نياز دارند، مجبور به کار شاقه می شوند تا خود و مادر و ق مراشادی بخش و

چند خواھر و برادر سر و نيم سر خود را اعاشه و اباطه کند و اگر بتواند آن ھا را برای با سواد شدن به مدرسه 

مال شدن آشکار حقوق زن و کودک و ينی که ھر آن در معرض تجاوز حيوان صفتان قرار دارند، از پابفرستند، کودکا

د ھا انسان را به کام مرگ می فرستد و خانه ھا را ويران می کند و کشت و ص ھر روز از حوادث طبيعی ای که

ه شمول مداخالت رنگارنگ د ھا موضوع و مطلب رنج آور ديگر، بصزراعت مردم را نابود می سازد و ده ھا و 

  .کشور ھای مختلف در امور داخلی کشور، غمين و مکدر ھستند

ھيچ يک از اين مسائل و موضوعات مشکله از ديد مردم، چه در داخل کشور و چه در سطح جھان، و از نظر تيز بين 

الء، اين محافظين و پيروان ھمۀ وک. مجمع مشاھير و مشايخ و اکابر و اکارم کشور ـ مجلس نمايندگان ـ پوشيده نيست

 نمی شود، از حال اءراستين دين عدالت پرور اسالم، ھم زن و ھم مرد، که يک وقت نماز شان شايد از ترس خدا قض

  . زار مردم و از احوال نزار ملک واقف ھستند

ارائه کرده يادآور ان شورای ملی افغانستافغانستان در طرح پيشنھادی که به ۀ بی بی سی نوشته می کند که، وزارت مالي

ھای خارجی فشار فزاينده را به   ميليارد افغانی درآمد داخلی نسبت به سال گذشته و کاھش ميزان کمک٩شده که کاھش 

  .  دولت افغانستان در سال جاری خورشيدی وارد کرده استۀبودج

 و عظيم ترين بخش آن در زير آب تمام مشکالتی که ياد شد، قسمتی نمايان يخی است که در ميان آب بحری شناور است

  . پنھان است

، و نه تنھا اشخاص بادرد و باوجدان "خون از چشم انسان می پرد" غم انگيز و اسفباری که به اصطالح در چنين حالت

داخلی، که ھمۀ جھان نگران وجود فقر حاد و مزمن و کمبود آب و نان و پوشاک و سالمتی و مسکن و اشتغال و جنگ 

 ثروت کافی و زندگی به فضل و عنايت خدای غنیی ما، که ھمه  در افغانستان ھستند، وکال...ودجه وو و کسر ب

ان ھای باوجدان سروسامان يافته ای دارند، به جای اين که به فکر مردمی باشند که ايشان را به فرض و اميد اين که انس

و باخدا و مسلمان و عادل و نيک سيرت و وظيفه شناسی ھستند و شايد مشکلی از مشکالت شان را حل کنند، به صفت 

نمايندۀ خويش انتخاب نموده اند، به فکر خود و به فکر زن و فرزند خود ھستند و به اصطالح زمانی که بز در غم جان 

  .ندھست" چربو"کندن است، اين ھا به فکر 
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شنيدم که ! آيا تصور فرومايگيی از اين ھم بيشتر در فکر کسی خطور خواھد کرد؟ مگر اخالق اسالمی ھمين است؟

فوتبالر مشھور پرتگالی بوت طالئی خويش را به قصد کمک به اطفال فلسطينی فروخته است؛ يا می " رونالدو"

نھا به حکم وجدان و انسانيت و انسان دوستی يک مسيحی، باوجودی که نه مسلمان است و نه فلسطينی، ت. فروشد

دست آورده است برای کمک به اطفالی که ھيچ رابطه ای با آن ھا ندارد، ه باالترين افتخاری را که در طول عمرش ب

جز رابطۀ انسانی، به فروش می رساند و به آن ھا که با بی رحمی و شقاوت ددمنشانه، از زمين و ھوا، مورد حمالت 

ک و راکت و ھواپيما ھای بم افگن اسرائيلی قرار دارد و جھان خاموشانه و با پستيی غيرقابل بخشش به آن توپ و تان

ی ما با وجودی که مسلمان اند و افغان و از خدا و پيامبر و صلۀ رحم و اخالق کمک می کند، اما وکالنگاه می کنند، 

پناه به خدا از اين ! ابل ترحم کشور خود ھم رحمی ندارنداسالمی حرف می زنند، به اطفال فلسطينی چخ، که به اطفال ق

  !! گونه اسالم و مسلمانی ا

کمال وقاحت ھمين است که اين وکالء، با چنين دردمندی سھمگين و احتياج و فقری بدين گستردگی و عمق در کشور، 

ن قانونی را دارند که زندگی آن مردم نيازمند، قصد وضع کرد/با داشتن استعداد و سرمايۀ کافی به جای کمک به اطفال

ھا را بعد از پايان دورۀ کار شان در مجلس به شکلی تأمين و تضمين کند که به ھيچ کتابی ـ نه آسمانی و نه زمينی ـ 

  !!راست نمی آيد

ی از خود راضی و خودبين و وظيفه نشناس و عھدشکن مجلس  وکالرچند بر سر َگنده دماغی و بدذاتیھسخن من، 

ی ھشت تنی که با اين پيشنھاد مخالفت کردند ـ است، از برای آن که ارتباط رويداد ھا بدون  ـ به استثنان موجودنمايندگا

وجود علت عقالنی به نظر نمی رسد، اساساً معطوف به مردمی است که چنين وکالئی را در زمان انتخابات بر می 

   .گی خويش به مجلس نمايندگان می فرستنددگزينند و به نماين

اين ھا ھمه انتخاب ھمين . اين انسان ھا بدون ترديد از آسمان به زمين نيفتيده و راه به درون مجلس نمايندگان نبرده اند

ند که امروز برخی از آن ھا به نمايندگی از ايشان به خيابان ھا ريخته اند و به اين اقدام امردمان بينوا و دردمند و فقير

  .شرم آور وکالء معترض ھستند

ؤال من از ھمين مردمی که چنين اشخاصی بدذات و بی مروت و ناانسان و تيره مغز را به صفت نمايندۀ خود انتخاب س

  :می کنند، اين است که

  چرا در موقع انتخاب به اخالق و گذشتۀ نامزدان دقت و توجه نمی کنيد و بھترين ھا را از ميان ھمه بر نمی

 گزينيد؟

 دست اشخاصی شرير و فاسد و خودخواه و سيه دل و بد سرشت و ه د را بچرا ديده و دانسته سرنوشت خو

 بعضاً جنايت پيشه می سپاريد؟

 گونه ای که به حال خود و کشور ه چه وقت می خواھيد از رأی، از قدرت و از حق خود به وجھی احسن و ب

 تان سودمند باشد، استفاده کنيد؟

 اوری و اعتماد به اشخاصی  که ھزار بار، مکرر در چه وقت می خواھيد از اين ھمه خوش دلی و خوش ب

 مکرر و نسل اندر نسل، آن ھا را آزموده ايد و ھر بار به روی خود خورده ايد، دست بکشيد؟

  چرا از اين نيرو و حقی که خدا و طبيعت و قانون برای تان داده است، به وجھی درست و ستودۀ آن به نفع

 ی کنيد؟خود و به نفع کشور تان استفاده نم

 چه وقت تفکيک خوب و بد، خجسته و گجسته، انسان و ناانسان و از خود و بيگانه را می کنيد؟ 

 و... 
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بيائيد و به اين گفته اعتماد کنيد و پا پيش بگذاريد و زندگی خود را خود . دست خود ماسته عالج ھمۀ بدبختی ھای ما ب

ميسر شده است، در صحنۀ سياست بيشتر از پيش و به طور فعال حضور تان را با استفاده از فرصتی که . به سامان کنيد

  . و وسيع نمايان سازيد و بر آنچه می گذرد، نظارت کنيد

بگرديد و يک نمايندۀ دموکراتی را که طی بيشتر از يک دھۀ گذشته . به ھر کس و به ھر چه گفته می شود، اعتماد نکنيد

ی که در درون کشور، با ھمه مخاطرات، در کنار شما قرار گرفته و از عمالً امتحان خود را به عنوان يک انسان سياس

  !  شما دفاع نموده است، پيدا کنيد و خود را از شر اين ھمه مافيا و دالل و وطن فرش دزد و جاسوس نجات بدھيدۀداعي

محسوس و جدی و چاپيدن وکيل و وزير و رئيس و دار و دسته ھای گوناگون آن ھا از برای آن است که شما به شکل 

و باالخره اين عقالنی نيست که شھردار و وکيل و رئيس جمھور بد را ما انتخاب کنيم، وعواقب . فعال در صحنه نيستيد

  !! کار بد ايشان را ما متقبل نشويم

 اشتباه !فراموش نکنيد که يک بار ـ يا دو بار ـ اشتباه قابل بخشش است، اما اشتباه مکرر را ھيچ موجودی نخواھد بخشيد

  !! بيشتر از دو بار، اشتباه نيست؛ گناه است

١٩/٠٧/٢٠١۴  

  

  :يادداشت

  :، بايد بيفزائيم داريم» سديد«با وجود تمام احترامی که به شخص ھمکار عزيز ما آقای 

در گام » شورای ملی«باشد و يا ھمان » رياست جمھوری«از نظر ما شرکت در انتخابات چه برای به اصطالح 

  . می باشدی تأئيد تجاوز و به رسميت شناختن دولت پوشالیاول به معنا

برقرار ساخته  تاريخ بار ھا نشان داده است که وقتی، استعمار سيستم حاکميت خود را به مثابۀ ادارۀ مستعمراتی

تر  نه چيزی بيش،است، انتخاب افراد اعم از خوب و يا بد، فقط پوششی بوده برای انجام نيات پنھان نيروی اشغالگر

 در نتيجه اخالق و کرکتر شخصی افراد در درون يک ماشين استعماری، کمترين نقشی را جھت رفاه مردم . از آن

  . بناًء در چنين حالتی اساس شکستن ماشين است، نه تعمير اين پيچ و يا آن پرزۀ آن.نمايدنمی ايفاء 

 AA-AAادارۀ پورتال

 

    

  


