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 Political سياسی

   
  ر خليل هللا معروفیدپلوم انجني

  ٢٠١۶ نومبر ١١   ــبرلين      
  

  

  

ِبرد    "سياستمدار"ِو باخت " قمارباز"ُ

ُکه ناکرده قرآن درست يتيمی، ُ  
ُملت، بشست  ھـفــــتُکتبخانۀ ِ  

  :يکی از ضرب المثلھای بسيار مشھور کابلی گويد

ُصد سوداگر بمره«   »!!!و يک قمارباز، نی) بميرد(ُ

ِاين مثل مثلی، که حاصل تجربۀ تھيدستان و ناداران کابل است، چون در قمارباز دست خير، می بينند و در 
د و از بذل و بخشش و آم دل غريب و غربه می، از قمارباز دست کالن داشت. سوداگر امساک و کنسکی

مسک ُم ١"معتبر"و به اصطالح ه ّد، ولی تاجر و پولدار و اشخاص مرفپرھيز نمی کرسخاوت ھرگز 

  !!! متصور نبود و برکتی خيراز کلۀ شان ند و دبو

ک وری اين نکته فقط ييادآ. ی کابل و طرز ديد مردم آنجامثل کابلی را می گذارم براضرب المگر 

  .يادآوری بود و نکتۀ آغازی برای اين نوشته

 فصاحت کالم او به پای بالغت و، که کمتر کسی سخن سعدی شيرين ّاجل است؛ ازاز استاد عنوان بيت 

 است و "يتيم بودن"مورد عالقۀ اين نوشته . موضوع اين بيت ولی مورد عالقۀ اين مقاله نيست. تواند رسيد

 است، "يتيم" خوب می خواند، که "سياست"ترکيب از نظر من در مورد اين . "بخانۀ ھفت ملتشستن کت"

مقولۀ .  را می سازد"دو ملتو ھفتاد "نه پدر دارد و نه مادر و نه پدر و مادر را می شناسد، ولی کار 

 در ملک ما در زمانه ھای قديم مفھوم و تعبير ديگری داشته است، غير از آنچه امروز در باره "سياست"

 و "نسق کردن" و "زھر چشم نشان دادن" را در مفھوم "سياست"در آن روزگاران .  و نويسنداش گويند

                                                 
پولدار و خرپول و پيسه دار اشخاص . است" با اعتبار"و در معنای ") افتعال"باب "(اعتبار"کلمۀ عربی و اسم مفعول مصدر " معتبر " 1

 .می ناميدند، چون در عمل از اعتبار اجتماعی برخوردار بودند" معتبر"را در اصطالح کابل 
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، "تاريخ مسعودی" ــ در  آمده"تاريخ بيھقی"ش در نمونه ا استعمال می کرده اند، و بھترين "پانسی دادن"

  !!! و آنچه به ما رسيده است، فقط ششم حصۀ آن استگويند در سی جلد نوشته شدهکه 

، ده "تاريخ مسعودی"مسعود غزنوی بود، که در کتاب مستطاب خود، ) سرمنشی( دبير"بيھقی"لفضل ابوا

داستانی ست، تاريخی و بسيار جالب و .  سبکتگين، پدر محمود غزنوی، آردِ"سياست"قرن پيش در بارۀ 

و می ارزد، ازين ر. به دل می نشيند و می چسپدبالخاصه، که به نثر فصيح و روان آن استاد سخن، سخت 

  :که زحمت نقل کردن آن را از کتابش متقبل گردم
  

  الحکاية فی معنی السياسة من االميرالعادل «

  سبکتگين رحمة هللا عليه
يک روز خوارزمشاه التونتاش حکايت کرد و احوال پادشاھان و :  شنيدم رحمةهللا گفت٢از خواجه بونصر

ھرگز مردی چون امير : گفت.  اگر نکنند راست نيايدسيرت ايشان می رفت و سياست که به وقت کنند، که

 بدان وقت که به :گفت. لکُعادل سبکتگين نديدم در سياست و بخشش و کدخدائی و دانش و ھمۀ رسوم م

 شد، يک روز گرمگاه در ٣يت او را صافیرانداخت و والست رفت و بايتوزيان را بدان مکر و حيلت بُب

ُی بست و من و نه يار من از آن غالمان بوديم، که شب و روز يک پرده به خرگاه بود به صحرا سرای ُ

پرده   سرایِ به در٤متظلمی. ساعت از پيش چشم وی غايب نبوديم و به نوبت می ايستاديم، دوگان دوگان

.  بودم٥آمد و بخروشيد و نوبت مرا بود و من بيرون خرگاه بودم با يارم و با سپر و شمشير و کمان و ناچخ

  :گفت. کند بيار، بياوردم او را ن متظلم که خروش میآ: ا آواز داد، پيش رفتم، گفتير مرام

  ؟؟از چه می نالی؟

ُ مردی درويشم و بنی خرما دارم، يک پيل را نزديک خرماب:گفت پيلبان ھمه خرمای .  من می دارند٦نانُ

 برنشست و ما دو غالم ٧رساعتامير رضی هللا عنه د. د رسد مراايان می ببرد، هللا هللا خداوند فرمن رايگ

از اتفاق عجب را چون به خرمابنان رسيديم، پيلبان را يافتيم . ؛ برفيتم و متظلم در پيشسوار با وی بوديم

 آمده ٨ُپيل زير اين خرمابن بسته و خرما می بريد و آگاه نه، که امير از دور ايستاده است و ملک الموت

ُاست به جان ستدن   : گفتامير به ترکی مرا. ُ

ِزه کمان جدا کن و بر پيل رو و از آنجا بر درخت و پيلبان را به زه کم   .ان بياويزِ

من رفتم و مردک به خرما بربودن مشغول، چون حرکت من بشنيد، باز نگريست تا بر خود بجنبد، بدو 

فت و بيم وی جان را آويختن گر. رسيده بودم و او را گرفته و آھنگ زه در گردن کردن و خفه کردن کردم

                                                 
  ".ابوالفضل بيھقی"ِبود و استاد و آموزگار " محمود غزنوی"است، که دبير باتدبير " ُابونصر مشکان"مراد از " بونصر " 2
  " پاک شده از آلودگيھا"و " پاکيزه"در معنای " اءصف"کلمۀ عربی و اسم فاعل ": صافی  " 3
  ".دادخواه"؛ يعنی "متظلم"پس . ست" دادخوھی"، که در معنای ")تفعل"باب "(تظلم " مصدرکلمۀ عربی و اسم فاعل از": متظلم " 4
  "نيزۀ کوتاه"و يا " تبرزين"کلمۀ دری و در معنای ) به فتح سوم"( ناچخ " 5
 .ست" خت خرمادر"در معنای " خرمابن " 6
  ً"فورا"و " فی الفور"؛  يعنی "درساعت  " 7
َملک الموت  " 8   !!!است، که جان مردم بستاند و کسی پيشش چلل نتواند" عزرائيل"کنايه از " َ
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وی چون آواز امير بشنيد از ھوش . و بانگ به مردک برزد امير بديد و بدو براند. آن بود، که مرا بينداختی

امير فرمود تا رسنی آوردند و پيلبان را بر رسن استوار ببستند . ُبشد و سست گشت و من کار او تمام کردم

د و حشمتی بزرگ افتاد، چنانکه در ھمۀ و متظلم را ھزار درم ديگر بداد و درخت خرما از وی بخري

. روزگار امارت او نديدم و نشنيدم، که ھيچ کس را زھره بود که ھيچ جای سيبی به غصب از کس بستدی

آخر رسن ببريدند و مرد از آنجا بيفتاد و از چنين . ُو چند بار به بست رفتيم و پيلبان بر آن درخت بود

  ».ست باشد که جھانی را ضبط توان کردسيا

، به اھتمام داکتر علی اکبر فياض و "تاريخ بيھقی" ۴۵١ تا ۴۵٠ از صفحات  با ويراستاری در تنقيط،نقل(

  )١٣٧٠ چھارم،داکتر قاسم غنی، انتشارات خاجو، چاپ 

گين، حاکم  خالصه می کند و نه قرن پس از سبکت" شديد و عبرت آميزِتنبيه" در را" سياست"بيھقی 

  . را چنين درک کرده بود"سياست" نيز "امير عبدالرحمان خان"ّجباری به نام 

، که دور يک نکته  در جھانروم به اصل موضوع داغ روز ، می خود با اين سفر تاريخی در گذشتۀ وطن

  :می چرخيد؛ انتخابات رياست جمھوری در اتازونی

انيم، از ماھھا بدين طرف ھمھمه برپا بود و دغدغه و  بخو"شرزمين"دران سرزمين، که بھتر است آن را 

،  اندًدو حزب بزرگ و مقتدر، که ظاھرا سرنوشت کشور را بين خود تقسيم کرده. کش و کوک انتخابات

گاھی اين و گاھی آن دگری زمام قدرت را به دست می گيرد، کانديدان خود را چون مرغان کلنگی به 

ند و زود از ميدان  ھست"کرجنگ"ھاست، بسيار  کلنگیھمه ان که رسم اين دو کلنگی، چن. ميدان آوردند

اگر کسی صحنۀ مرغجنگی را در کابل ديده باشد، خوب حدس زده می تواند، که جنگ دو . نمی گريزند

 را، که "دونلد ترمپ" و "ھلری کلنتن"مرغ کلنگی، يعنی چه؟؟؟ و اگر نديده باشد، صحنه ھای مبارزاتی 

  .نزد خود مجسم گرداندًامتثاال يونھای سراسر دنيا پخش می شد، روزمره از تلويز

خالف مرغھای کلنگی کابل، که به زور و شيمۀ خود جنگ می کردند، کانديدان انتخابات اتازونی، متکی 

در حالی، که سياستمداران و نخبگان و . به خود نبودند و جامعه در برابر آنھا از عين معيارھا کار نگرفت

 برخاسته بودند و به نفع وی "کلنتن"انفوذ و ميديای داخل و خارج امريکا، باالکثر به طرفداری اشخاص ب

بيعدالتی و يکجانبه گری، يک با وجود چنين .  از چنين مزيتی برخوردار نبود"ترمپ"تبليغات می کردند، 

نوعی گرفتند، که طور ديگر تصميم ًمگر مردم امريکا و آنھائی، که عمال در انتخابات شرکت کردند، 

  .اگندھای رنگارنگزير تأثير پروپنرفتن  و دھد را نشان میاستقالل و پختگی سياسی 

اريی نظير امريکا، رئيس جمھور  د نکته را مگر ھرگز نبايد از نظر دور داشت، که در کشور سرمايه يک

 برايش تعيين  سيستم کهنمی تواند در کارھا دست آزاد داشته باشد و مجبور است، خود را در چوکاتی،

شاھد زمان در قبال است و رويدادھای آينده . کرده است، عيار بسازد، چه ترمپ باشد و چه کسی ديگر

  :به ھر صورت . چه شمشير خواھد کردآيندۀ امريکا، که رئيس جمھور بسازدثابت حال، تا 

، بزرگترين "کلنتن"امی  بزرگترين قمار عمر وی به حساب خواھد آمد؛ ھمچنان که ناک"ترمپ"ِموفقيت 

 تنھا شکست شخص خودش نبود، بلکه شکست تمام متنفذان "کلنتن"مگر شکست . شکست زندگانی وی بود
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 اين خانم مطبوعاتی در سراسر دنيای غرب نيز بود، که دست و پاچۀ خود را به نفعاقتصادی و سياسی و 

  . بر زده بودندشقی،

 را استعمال را می کردند؛ يعنی "ُخربوزۀ نابريد"د، اصطالح مردم کابل در بارۀ چيزی، که نمی شناختن

  !!!، شيرين است يا مثل کدوخربوزۀ بسته، که از مغزش کسی خبر نداشت، که پخته است يا خام

 "ترمپ"مطلق ــ بود و ناکام امتحان خود را در ميدان سياست داده بود ــ که ناکام " کلنتن"در حالی، که 

. ًست و کسی دقيقا پيشگوئی از موفقيت و عدم موفقيتش در سياست کرده نمی توانددرين عرصۀ تازه کار ا

ِسرانجام مگر ميدان عمل، مس او را نمايان خواھد ساخت، که گفته اند ِ:  

  !!!دا گز و دا ميدان
 

 


