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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 ١٧
  

  تعبير نادرست از يک سخن درست
  

ھای گويان احزاب و سازمان ، سخنتا جائی که ديده شده است، اغلب نويسندگان، صاحب نظران، فعاالن جامعۀ مدنی

نستان و ادو کشور افغ" را که "کامرون"سياسی و افراد عادی کشور، مانند سفير افغانستان در لندن، سخنان آقای 

، به گونۀ شگفت آوری مورد اعتراض قرار داده اند و برخی از اين ھم قدمی "نيجريه فاسدترين کشورھای جھان ھستند

  . بايد از مردم افغانستان معذرت بخواھدفراتر گذاشته طالب آن شده اند که حکومت انگلستان 

 اين است که گويا ايشان با اظھار چنين کلماتی تمام مردم "کامرون"دليل آزردگی و خشم اين ھموطنان ما از آقای 

  . افغانستان را غوی و فاسد خوانده به تمام مردم افغانستان بی احترامی و توھين کرده است

ت است، زيرا نه فقط کامرون که يک انسان تحصيل کرده و صاحب ھوش است و اين برداشت و تعبير به کلی نادرس

يک عمر با زيرکی تمام با سياست و دولتداری سروکار داشته است، که حتی کم ھوش ترين انسان ھم می داند که غير 

را در ين کشور ًانسان ھائی که فعال در افغانستان در رأس قدرت سياسی ھستند و رتق و فتق امور ااز از يک مشت 

دست دارند و حل و عقد کار ھا ـ به نفع يا به ضررکشورـ در نتيجۀ مساعی يا عدم مساعی آن ھا صورت می گيرد، 

متباقی نود و نه اعشاريه نود و ھشت در صد مردم افغانستان در ادارۀ امور کشور و در امر تصميم گيری ھيچ نقشی 

ان، صد ھا ھزار راننده و کلينر و ميخانيک، ھزاران نانوا و آشپز و پيشخدمت و ميليون ھا دھقان و مالدار و باغب. ندارند

 دفتر و پسته رسان، صد ھا ھزار کارگر و عمله و فعله، ميليون ھا دکاندار و ۀھوتلدار، ھزاران خانه سامان و پياد

 و دربان و سنگ کش و آسياب بان و عالف و نداف و حمال و حمامی و آھنگر و خراط و نساج و خياط و پينه دوز

گلکار و نجار و بنا و رنگمال و خشت پز و ساعت ساز و بزاز و نلدوان و چوب فروش و فروشندۀ دوره گرد، ميليون 

ھا شاگرد مدرسه و معلم و نقاش و ھنرمند و صد ھا ھزار انسان ديگری که در سائر حرفه ھا مصروف کار ھستند، 

 ميليون ھا زنی که مشغول پيشبرد کار خانه و مصروف مراقبت از بچه ھای مانند صد ھا ھزار بيکار و بی روزگار،

ندارند، نمی توانند سبب ... ، ھيچ کدام، چون نقشی در خرج و دخل پول و تعيين بودجه و تخصيص و...شان ھستند  و

  . حيف و ميل پول و به وجود آمدن فساد گردند

که از عنصر سرمدی عقل و خرد بی نصيب نيست، به خوبی می منطقی و منطبق به عقل سليم ھمين است که انسانی 

ًبناء . داند که چنين انسان ھائی نمی توانند ــ اگر در کشوری فساد وجود داشته باشد ــ سبب فساد در يک کشور گردند

 جمله فکر ، بدون آن که زياد روی اين..."افغانستان دومين يا سومين کشور فاسد جھان است و يا: "وقتی گفته می شود
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شود، فھميده می شود که منظور گوينده ھای اين سخنان اينست که تنھا ساستمداران بر سر اقتدار اين کشور، ھم فاسد 

  . ھستند، و ھم وسيلۀ ترويج فساد می باشند

 ميل ميليارد ھاو آيا در حيف . ًتصوری غير از اين، اصال تصوری است بسيار بی معنی، کوته بينانه و غيرعقالنی

دالری که طی پانزده ـ شانزده سال گذشته به افغانستان سرازير شده است، کدام نانوا و حالج، يا عالف و دھقان و نقره 

کار و پوستين دوز  و  رنگريز و شيريخ پز، کدام زنی که غير از پختن و روفتن و دوختن و شوھرداری و مراقبت از 

ی مانند رنگريز و ئو ميليون ھا متعلم و سائر کسانی که دارای حرفه ھا کار ديگری ندارد، يا ميليون ھا بيکار شاوالد

  ھستند، دستی داشته است؟ ... ُچکيده پز و

، يا کس ديگری، چنين يک واقعيتی را نمی تواند ببيند، و "کامرون"با چه استدالل و خرد و منطقی بايد بپذيريم که آقای 

  اسد خطاب کرده به ھوش خود توھين می کند؟ مردم افغانستان را فۀبا بيان چنان مطلبی ھم

اگر گفته شود که انگلستان يکی از اولين و يکی از بزرگترين کشورھای استعماری جھان بوده است، من بدون کدام 

اگر گفته شود که انگلستان درطول تاريخ چھارـ پنجصد سال ! سخنی آن را می پذيرم، چون اين سخن عين حقيقت است

ھای استعماری خون صد ھا ھزار انسان بی گناه را ريخته است و مقداری زيادی از ثروت ھای اخير خود درجنگ 

کشورھای افريقائی و آسيائی و امريکای التين را به غارت برده است، من با آن مخالفت نمی کنم، چون اين حرف ھم 

اگر گفته شود انگليس ھا با طالب زد و بند دارند، من حرفی ندارم، زيرا کار کرد چندين ! حقيقتی است غيرقابل انکار

اگر گفته شود که سياست . سالۀ انگليس ھا در ھلمند نمايانگر آن است که اين سخن نيز می تواند مقرون به واقعيت باشد

تر به جانبداری از پاکستان، من اين سخن را ھم انگليس ھا در ارتباط با افغانستان و پاکستان سياستی است دو پھلو و بيش

خويش در افغانستان می خواھد انتقام " ھم به نعل و ھم به ميخ زدن"اگر گفته شود که انگليس با شيوه ھای . می پذيرم

اگر گفته شود . شکست ھای خردکننده، خجالت آور و فراموش ناشدنی خود را از ما بگيرد، من آن را نيز قبول می کنم

ه بخش بزرگی از ناآرامی ھای ما نتيجۀ تشبثات پيدا و پنھان انگليس ھا در افغانستان می باشد، من آن را ھم رد نمی ک

و خيلی از سخنان ديگر را می توانم در مورد انگليس ھا ـ در اين جا نيز اشاره به سياستمداران اين کشور است ـ . کنم

 فسادی که در دولت وجود دارد،  به خاطر مردم افغانستان راۀگليس ھمقبول کنم، ولی قبول اين ادعا که صدراعظم ان

ًفاسد می خواند، چون چنين چيزی نمی تواند با ھيچ عقلی سازگار باشد، چون چنين چيزی اصال نه وجود دارد و نه 

ای من دور از ممکن است، و چون دولتی که در نتيجۀ تقلب به وجود آمده است، نمی تواند دولت منتخب مردم باشد، بر

  ! واقعيت می نمايد

سخن او در اصل .  مردم افغانستان را فاسد خطاب کرده است ـ به کلی نادرست استۀ ھم"کامرون"چنين تعبيری ـ که 

افغانستان است، و اين سخن به ھيچ وجه بيجا و نادرست نيست و کسی ھم " نگون بخت"متوجه سياستمداران فعلی کشور

  ! کندنمی تواند از آن دفاع 

گاھی متوجه  سخن ما نيز، وقتی از دشمنی پاکستان با افغانان و با افغانستان حرفی به ميان می آيد، ھيچ: من باب مثال

اين عيب يا کمبود، نوعی از کلی گوئی ھا، امروز تا حدود زيادی در ميان ھمه رواج پيدا . مردم عام پاکستان نيست

. ميان برود ـ به يکی از مقاله ھای اخير استاد نگارگر در اين زمينه رجوع شودکرده است که اميدوارم آھسته، آھسته از 

ولی وقتی مردم آن را می شنوند، می دانند که سخنی که گفته شده است، يا گفته می شود، با ھمه کم و کاستی که دارد، 

  !!  در اصل و اساس متوجه که ھا می باشد
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ی که خود، دوستان، رفقاء، اقارب، خويشاوندان، ھمنشينان، ھمرزمان يا اکثريت مردم افغانستان، به استثنای کسان

پيروان شان به گونه ای آغشته به فسادند، می دانند که اين دولت ـ قوۀ مقننه، قوۀ قضائيه و قوۀ اجرائيه ـ است که تا گلو 

  . ، مانند دولت پيشين، نه آن ھادر فساد و در لجنزار پر تعفن دوئی گری و تفرقه اندازی و آلوده ساختن آب، غرق است

ً کامال درست، ولی تعبيری که از آن شده يا "کامرون"سخن : بنابراين نتيجه ای که از اين مبحث بايد گرفت اينست که

  ! می شود، نادرست است

تعداد از  دارند؛ بلکه تعبيری است از يک "کامرون"اين تعبير نادرست البته تعبيری نيست که عموم مردم از گفتۀ فوق 

نواله خواران يا شرکای دولت، که فريباکارانه سنگ دوستی مردم را به سينه می زنند و تظاھر به داشتن ھمدردی با 

  . مردم می کنند، اما در باطن، با بيشرمی بی انتھا در فکر سود خود و سود اربابان شان ھستند

 فساد در هن و معترضان عليادم و تبصره ھای منتقدھدف اين انسان ھا تنھا اين است که اعتراضات و سر و صدای مر

دولت فاسد را به سمت و ناحيۀ ديگری منحرف کنند و قضايا را معکوس و منقلب نشان داده جنبۀ عمومی بدھند؛ بی 

ًخبر از اين که کورۀ سوزان جنگ ھا و سياست ھای ضدملی و غيرمردمی تقريبا چھار دھۀ گذشته و سيه کاری ھای 

ن تبھکار و قالتاق و فاسد و مخالف وحدت ملی اين دوره و مداخالت آزمندانۀ خارجی ھا در گذشته و حال سياستمدارا

مردمی که متأسفانه تنھا ھوشيار شده اند، اما ھنوز برای به دست گرفتن سرنوست ! چقدر مردم را ھوشيار ساخته است

 تعاون بی رياء، ھمگرائی صادقانه و يافتن خود و نجات وطن خويش از راه وحدت ملی راستين، ھمدلی بی خدشه،

  !!ًنمايندگان واقعا ملی و مردمی و دلسوز به درستی به حرکت نيفتيده اند

١۶/٠۵/٢٠١۶  

  

      

 

 
 


