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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

  ٢٠١۶ می ١۴
  

ِفکر می کنم به قدر کافی مسکن تجويز شده است َ ُ!  
  

 مبارزه با اجالسحاضر ميزبان خوانندگان عزيز اين نوشته بی گمان اطالع دارند که شھر زيبا و تاريخی لندن در حال 

  . فساد است

 اشتراک ورزيده اجالس، رئيس جمھور زور زورکی افغانستان نيز يکی از کسانی است که در اين "اشرف غنی"آقای 

  .  است

افغانستان قرار گفتۀ خيلی از انسان ھا، افغان و غير افغان، ھم مردمان عادی و ھم مردمان صاحب نام و مقام، حتی 

  . ، يکی از کشور ھای است که تا فرق در لجنزار فساد اداری غرق است"غنی" و "کرزی" غربی حاميان

ً، صدراعظم بريتانيا، که اخيرا ضمن ديدار با اليزابت دوم ملکۀ بريتانيا افغانستان را در کنار نيجريه از "کامرون"آقای 

 و سياستمداران صاحب نام و مقامی است که جمله فاسد ترين کشور ھای روی زمين خواند، يکی از ھمين شخصيت ھا

  .کشورش در انکشافات اخير کشور ما يکی از بازيگران مھم و اثر گذار می باشد

 نسبت به بی کفايتی و فساد و نفاق افگنی نظام فعلی و نظام قبلی در ه ایبرخی از ھموطنان ما نيز که از جھات عديد

 برای ابراز خشم و نارضايتی خويش از طريق اعتراضات تجمعی و ساجالميان مردم معترض ھستند، در اولين روز 

  . ، با حمل پالکارت ھا گرد آمده بودنداجالسوسيع در نزديکی محل 

 را دروغ گو و تبعيض طلب و چيز ھای مانند اين "اشرف غنی"قرار شنيدگی دو سه نفری با فرياد ھای بلند آقای 

ت بريتانيا پول ماليات مردم اين کشور را با کمک به افغانستان، که اسير سخنان خطاب کرده خواھان آن شدند که دول

  ...و. پنجۀ افراد فاسد است، به باد ندھند

روشن است که در اين مورد ھم، مانند سائر موارد، مطالب، قضايا و انکشافات در کشور ما، مردم به دو يا سه دسته 

 پرداخته و "اشرف غنی"ه نکوھش اين سخنان و به دفاع از آقای برخی سکوت اختيار کرده، بعضی ب. تقسيم شده اند

  .تعدادی ھم با توجه به اين که سخنان اين ھموطنان ما عين واقعيت ھستند، از معترضان جانبداری کرده اند

اشرف "نگارنده که از جمله افراد گروه سوم است، به دو دليل از تجمع افغانان و از سخنانی که آن ھا در برابر آقای 

 به کار برده اند، ھمچنان نظر شان در باب جلوگيری از حيف و ميل پول ماليۀ مردم بريتانيا و سائر کشور ھای "غنی

  :امدادگر به افغانستان پشتيبانی می کند
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قسمی که ياد شد، ھمه مردم جھان از اين موضوع . ـ فساد اداری در افغانستان چيزی نيست که از کسی پنھان باشد١

موضوع فساد اداری، اختالف و کشمکش بر سر تقسيم قدرت، تخلف در انتخابات . ر برای ما با خبر ھستندشرم آو

 مواد مخدر و رفع بيکاری و زدودن فقر و تأمين امنيت و قلع و قمع هرياست جمھوری، ناتوانی دولت درمبارزه علي

دولتی، اعم از سنا و شورای ملی و قوۀ گروه ھای تروريستی، جبونی در برابر تالش ھای سکتاريستی زورمندان 

، سرکوب غاصبان ملک و زمين مردم، ...قضائيه و قوۀ مجريه برای رسيدن به منافع فردی و خانوادگی و منطقه ئی و

 و مداخالت مبرھن پاکستان، ناتوانی در محو جواسيس و دست پروردگان دولت ھای عاجز آمدن در برابر زورگوئی ھا

فتاب روشن است؛ که با ھيچ آ گروه ھای گونه گون مافيا و غيره و غيره، مانند هدر مبارزه عليبيرونی، درماندگی 

دامن دولت . ھنری با دو انگشت پنھان نمی شود ـ ھر قدر پندارگرايان کوته بين و متوھم بکوشند آن را پوشيده نگه دارند

. يق ھمين گونه دولتی ھستند، به فرقش بلند استفاسد، از بخت بد مردم ما که از بی تحرکی و قناعت به ھر خواری ال

ازطرف ديگر سياستمداران فعلی . تالش برای پنھان کردن کون برھنۀ دولت نه جائی را می گيرد و نه درست است

  افغان در برابر سخنانی مانند فاسد و دروغگو و بی کفايت و متقلب و امثالھم، چون می دانند که اين سخنان دروغ نيستند

ھمۀ . از جانبی چون اين سخنان زياد گفته شده و زياد به گوش ھای شان رفته است، معافيت پيدا نموده اندو 

اين ھا می دانند که سخنان بی پشتوانۀ مردم مانند کاھی بی دانه است که . سياستمداران فعلی ما در کار شان استاد ھستند

مردم از گفتن بسيار و از انتقاد مکرر از سياستمدارانی .   دھندمردم به طور مستمر، ولی بيھوده آن را به دست باد می

که يک گوش را در و ديگری را ديوار نموده اند خسته و منفعل خواھند شد، ولی اين ھا از فساد و دوئی گری و بيگانه 

ده است؛  حرف نابجائی نز"کامرون". پرستی و کشمکش بر سر قدرت و گرد آوردن ثروت خسته و منفعل نخواھند شد

 و امثال وی را فاسد و "اشرف غنی"نه آن دو يا سه معترضی که در برابر محل اجالس مبارزه با فساد در لندن آقای 

  . دروغ گو خطاب کرده اند

توقع اين بود که مردمان وطن دوست و حق بين، آنانی که در فکر نجات کشور از پنجۀ شيادان سيه کردار ھستند و می 

و امنيت به کشور بر گردد و مردم در يک فضای مملو از صميميت و برادری به سر ببرند و دولتی خواھند که آرامش 

 خشم می گيرند، "اشرف غنی"داشته باشند که در فکر ملک و ملت و آبادی باشد، بايد به جای اين که بر معترضان آقای 

آفرين بگويند  ھستند، و ھزاران افغان ديگر مانند اين ھا، به کسانی که فرزندان راستين و دلسوز افغانستان خوار و فقير

  . ستند و از آن ھا دفاع کنندياو در کنار شان ب

با منتھای درد و تأسف در طول ھفتاد سال زندگی کمتر انسانی را ديده ام که با چنين المبالی و گستاخی و جسارت به 

به دھن انسان ھای راست گفتار و راست کردار زده و به بھانۀ عزت و آبروی افغانان برای کتمان حقيقت کوشيده 

  . حمايت دزد و طارق و طرار و دروغ گو و متقلب و عھد شکن و خيانت گر پرداخته باشد

 و "کرزی"اعتراض کسانی که به دولت خرده می گيرند، به آبرو و حيثيت و عزت ما لطمه وارد نمی کند؛ اگر دولت 

 را فاسد و "اشرف غنی" پيش از اين که آن دو سه نفر آقای "کامرون"! باقی مانده باشدعزتی برای ملت و  آبرو "غنی"

معنی اين سخن اينست که جھان از تمام سير و پودينۀ سياستمداران . دروغگو خطاب کند، وی را فاسد خطاب نموده بود

ت کشور ھستيد، جرأت کنيد و حق را عزت مردم و نجاو اگر در فکر آبرو . بيھوده مردم را مالمت نکنيد. ما خبر دارد

 ھزاران ،بگوئيد و در کنار حق و حقيقت واايستيد و داد مادر وطن را که از ساليان دراز به دست بيداگران ھرزه

  !اگر؟: باز ھم می گويم! جراحت بر ھر عضوی از پيکر آن وارد آمده است از اين بيدادگران خيانت پيشه بستانيد
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قرن ھا و ھر از گاھی يکی آمده و به جای اين که اين بيماری را از ريشه . ستان عمر درازی داردـ درد و بيماری افغان٢

ِنابود کند و دردی را که عايد وی گرديده است از بيخ و بن عالج نمايد، با نوشتن چند دانه مسکن، کلخی مانده و از آب  َ ُ
  .عبور کرده است

ی شود يکی از ھمين نسخه ھائی است که می توان گفت برای تسکين  ھم طوری که ديده م"داکتر صاحب شھير"نوشتۀ 

  .درد اين مردم کشور نوشته شده است، نه برای بيخ کن کردن مرض

تاريخ شاھد است که ھيچ کشور و ھيچ انسان وھيچ ملتی نازپرورده و مفت خور و تنبل، ملتی که دھنش به سوی آسمان 

ھمان گونه که انسان . توانسته خود را از بدبختی و فقر و بينوائی بيرون بکشدباز بوده و دستش به سوی ديگران دراز، ن

ھا برای دست يافتن به يک زندگی مرفه و بانوا و نام و نشان و آبرو و افتخار و احترام به کار و زحمت و تالش نياز 

 و به نام و نان برسند، بايد شانۀ دارند، ملت ھا ھم برای اين که زنجير اسارت و بندگی را از دست و پای خود دور کنند

تکدی . د و خود را به آن جائی برسانند که اليق يک ملت صاحب شأن و محترم استنخود را خوار کنند، زحمت بکش

تبليغ تن پروری و کاھلی و چشم به جيب ديگران دوختن و به اميد ديگران زندگی کردن . ی مردم را می بردوآبر

خواری کشيدن يگانه راھی است که مردم را . بگذاريد مردم خواری بکشند.  کندجزخواری چيزی نصيب کسی نمی

کسی که اسبش در کمند است و نانش در کارخانه ھيچ وقت در فکر کار و از آبلۀ . بيدار و متوجه خود شان می سازد

.  خواری عادت می کندچنين انسانی تا عمر دارد زندگی را با کاھلی می گذراند و با مفت. فتد ادست خود خوردن نمی

اين اصطالح در کشور ھای پيشرفته . می گويند" تلۀ فقر"در جامعه شناسی اصطالحی وجود دارد که به زبان ما به آن 

دولت، بيکاران بدان مصاب می ) مدت ده سال معين شده است(به حالتی گفته می شود که بعد از کمک ھای طوالنی 

ھم کار نکند و از دولت کمک بگيرد، چنان به بيکاری عادت می کند که با ھيچ يعنی وقتی شخصی چندين سال پي. شوند

چنين شخصی تا عمر دارد با ھمان . کوششی امکان راضی ساختن وی به کار و بر سر پای خود ايستادن ميسر نمی شود

ارجی در قدم کمک ھای کشور ھای خ. کمک دولت گذاره می کند و ھيچ وقت تمايلی برای کار کردن نشان نمی دھد

اول، ملت تنبل ما را بيشتر از پيش تنبل می سازد و در قدم دوم، اين کمک ھا ھيچ وقت آنگونه به مردم بينوای ما نمی 

ھر چه می آيد، راه به کيسه ھای بزرگ .  از فقر و بينوائی و رنج و احتياج نجات پيدا کنندهرسد که آن ھا برای ھميش

ًبناء بھترين راه برای بيدار ساختن يک . ن ھا قارون تر می شوند و بينوايان بينواترقارو. دزدان قارون صفت می يابد

ملت تنبل و خواب زده و بی حس و تخدير شده اين است که گرسنگی بکشد و سختی ببيند و با فقر و بينوائی دست به 

 ، مختلس، دزد، قارون صفت بيدادگرگريبان باشد تا ھم متوجه تنبلی و فقر و بينوائی خود شود وھم متوجه شکمباره ھای

درحدود شانزده سال است که بدون انقطاع . آھن را آتش و آب به فوالد تبديل می کند.  دروغگوی و استفاده جو،حيله گر

اين ھمه پول به جيب که ھا رفته است؟ تا فقر و ناداری و بی نوائی استخوان سوز به . پول به کشورما سرازيرمی شود

. فتند ا نرسد، نه مردم در برابر اين بيدادگران فاسد می ايستند و نه در فکر نجات خود و کشور شان میاستخوان مردم

 تلخ باشد، نه آن دوای شرينی که درد مردم را برای چند ساعت يا چند روز ینسخۀ يک طبيب حاذق بايد حاوی اين دوا

  .تسکين ببخشد

حکومت ھای فاسد به آسمان بلند و بلند تر می رود، نبايد با اندرزھای ِپر مردمی را که روز به روز فرياد شان از دست 

بگذاريد مردم يکبار و برای ھميشه خود را از شر اين ھمه دزد و وطن فروش خالص کنند، اگر در . پيامبرگونه خواباند

  .       فکر مردم ھستيد

١۴/٠۵/٢٠١۶  

 


