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   2012م می تشھبرلين ــ      

  

  
  

  

م بر ھمه اُمور"   "سياست ُمَقد�

  جھان چون خطّ و خال و چشم و ابروست

  به جـــــای خويش نيکوستکه ھر چيزی 

ــ از استاد اجـّل ــ شيخ شيراز، حضرت سعدی فکر کرده بودم که شعر پرمفھوم و مطنطن با$ 
پند و اخCق و در طول قرون متمادی بحيث استاد مسلم ادب دری و معلم معظم  ی کهسعدي ؛ست

ه امروزه روز ھم بدون شک که بسا فرموده ھای شيخ تا بو اندرز اجتماعی پذيرفته شده است 
  .اعتبار خود را از دست نداده اند

اما وقتی به مآخذ معتبر رجوع کردم، معلوم شد که بيت از عارف مشھور قرن ھشتم ھجری، 
محمود شيخ "ــ مشھور به شبستری حيی ي ابنعبدالکريم الدين امين شيخ سعدالدين محمود 

درين روزگار تصوف و . يستهخانان ميزدر دورۀ ايلاز شبستر برخاسته و ست، که ــ  "شبستری
  .است هداشتفراوان ی گسترش عرفان و خانقاھھا در تمام قلمرو ايلخان

بزرگان علم و حکمت و ادب، چه در قلمرو فرھنگی ما و چه در قلمرو علم و دانش باستان و 
و بعضيھا چون خورشيدان انور بوده خارج ازين محيط و حوزه، ھرکدام در زمانۀ خود ستارگان 

ی و تابان پرتوافشانی نموده و عالم انسانيت را از فيض محصو$ت ذھنی و افکار و انديشه ھا
خود و تا روزگاران بعيِد بعد از خود  عصراينھا ھرکدام در . منور ساخته اندمشحون و خود 

اما چون زمان در گذر و روزگار در سيCن و . نيز، برای انسانيت سرمشق و نمونه بوده اند
که افکار نوين  بر علوم مادی و طبيعی باعث گرديدجو$ن است، کشف پديده ھای جديد و متکی 

اين بدين معنی نيست که با . ه شوددپاشيفکار کھن را گرفته و بر نظريات کھنه خاکستر جای ا
حکماء و دانشمندان نيز از بين بزرگان و متروک شدن نظريات و افکار سابقه، صولت و منزلت 

اين نخبگان عرصۀ دانش و بينش، معلمان و !!! نيستنبوده و نه خير؛ ھرگز چنين . رفته باشد
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، ولو که افکار شان در زمانۀ ما و يا روزگاران بعد از ما از بوده اندشريت بارجمند آموزگاران 
  .شده باشدھم چلند و اعتبار ساقط 

باشد، که فکر کنم در ھمه  شيخ محمود شبستریبا$ی ن بيت شايد ھما يکی از گفته ھای جاودانه
و دست و پا  )1(کم و کسيرِ  د$لِ به است و و دليلش ھم روشن است دارد قابليت انطباق ادوار

  . درندا نياز یمن ھمچوشکستۀ 

م، ارجمندرا که عنوان اين نوشته ساخته ام، بار اول از استاد  "سياست مقدم بر ھمه امور"مقولۀ 
ده شکار انسان از حوزۀ سياست خارج شنيدم، که ميگفت امروز ھيچ فقيد " بنياد"داکتر عين علی 

  . و سکنات او؛ حتی خورد و نوش و خور و خواب و حرکات نميتواند

  :در اين مقاله استفاده کنم شبستریميخواھم ازين مقولۀ مھم و نص شعر 

درين اواخر در اروپا و خصوصاً در المان، در مورد استفاده ھای ناجائز از حربه ھای سياسی 
تا ست که قرار است  مسابقات فوتبال اروپائی دليل ھم. ن ميرودزياد سخدر سپورت و ورزش 

را به  "تيمه شنکو"رئيس حکومت فعلی اوکراين، خانم . در اوکراين داير گردد ديگرھفتۀ چند 
 و اين خانمِ . در زمان زعامتش متھم ساخته و در زندان انداخته استو فساد اداری سوِء استفاده 

خصوصاً  در زندان دست به اعتصاب غذائی زده و افکار سياستمداران اروپا و ،ط�ئیچوتی 
اين  )2(سياستمداران بر سر اقتدار المان در فکر بايکات و تحريم. ه استجلب کردبخود  المان را

در مملکتی ديگر  عوض اوکراينمسابقات برآمده و حتی پيشنھاد کرده اند که اين مسابقات در
آنانکه منھمک ورزش و مسابقات سپورتی اند، مداخلۀ . گردد برپامثCً پولند يا اتريش و يا المان 

اينست که بر سر . گرفته اند موقفا در امور ورزشی ناجائز دانسته و در جبھۀ مخالف سياست ر
عظيم را برپا کرده اند، که حلش از دست چل مستوفی ھم ساخته نيست؛ سخت موضوع جنجالی 

  !!!!!!ل روز نان بی نمک ھم بخورندآن چل مستوفی، چکه به گفتۀ شيرين کابلی ولو 

  :بگذريمکه و خوش طبعی  )3(مزاقو از 

سعيی بليغ ــ و خصوصاً دول غرب که خود را مشعلدار دموکراسی ميدانند ــ در زمانۀ ما دولتھا 
به خرج ميدھند، تا افکار عامۀ مردم را از اشتراک فعال در موضوعات سرنوشت ساز دور 

با سرنوشت جوامع ارتباط مستقيم دارد، پس سعی ميشود تا افکار مردم  "سياست"چون . سازند
دولتھا که رگ خواب توده ھای مردم را يافته اند، بدون اينکه . دور نگه دارند" سياست"ا از ر

به را که افکار عامه  ترتيببدين  .حربه ھای عملی استفاده ميکننداز وسائل و خود را بخارند، 
ق و از مجرائی از دسائس الحيل، از اشتراک در امور سياسی و حتی ائی از طره اطريق

  :چند مورد را پيش ميکشم. سازندميبه سياست، منحرف  انديشيدن

ــ غرق ساختن خلق هللا به ورزش و مسابقات سپورتی؛ از فوتبال گرفته تا بوکس و تنس و سکی 
 جھانی تا مسابقات... بيسبال و امريکن فوتبال،  و باسکتبال وو موتردوانی و اسپ دوانی 

 "َِگرگ"و عCقه و باصطCح عوام کابلی شوق  اضCع متحدۀ امريکااتازونی يا در . اولمپيک
عامۀ مردم فقط به چند نوع سپورت خCصه ميشود و کسی را نمييابی که خارج ازين روزمرۀ 

مصروفيتھای ديگری ھم وجود دارند  ،رتوغير ازين چند نوع سپساحه فکر کند و فکر کند که 
  !!!موجود استامريکا ھم جھانی اضCع متحدۀ خارج از کشور و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3

اين  "فرھنگیارزشھای استحالۀ "ــ به مقالۀ .... ــ غرق ساختن مردم به موسيقی و کانسرت و 
درين مقاله مشخصاً بر جوانان . پورتال مراجعه گردد  2012مارچ  25قلم در صفحۀ مؤرخ 

ته که چه طور زير تأثير تبليغات دول استعماری از سياست دور نگه داش ما هانگشت گذاشت موطن
  .ميشوند

در ھزاران . تمثيلھنر و  ــ غرق ساختن مردم به فلم و سينما و ھنرپيشگان و ستارگان سينما
و اگر مثالی از . ف ستاره ھای سينما ميکنندرواسر جھان افکار عامه را مصرمجله در سھزار 

 ی $غرکه از کثرت  پانقروفوستان ريکشادوانان قاق و ددر ھن: کشور در به پھلوی خود بزنيم

تا پولی جان ميکنند، جان ميکنند، رگھای بدن شان معلوم ميشود، تمام روز را جان ميکنند، 
  .بدست آرند و در آخر روز صرف خريد تکت سينما کنند

ــ غرق ساختن مردم به آثار ھنری و نقاشی و دائر ساختن گالريھا و نمايشگاھھا و نندراتونھای 
در ی ئاوينسکنديک اثر مزخرف نقاشی کدام ھنرمند اخيراً . ھزار در ھزار در سراسر عالم

  .نيويارک به ليCم گذاشته شده و به مبلغ يک صد و بيست مليون دالر به فروش رسيد

ترتيب مزخرف و کامCً غير ضروری، از قبيل ی افتاده، پيش پا امورــ غرق ساختن مردم به 
دادند، که به  ی را در انگلستان نشانلوده ا خانم. سکه و پوسته و چه و چه و چه ھایکلکسيون

صد و شست و پنج تدی بير  وی سه. اشتغال دارد  Teddybeer "تدی بير"دی و جمع آوری گُ 
که اين و شيرينتر . وری کرده، بر ھريک نام گذاشته و تاريخ تولد تعيين کرده استرا جمع آ

ديوانه خرپوِل اين زن . سالگرِه ھرکدام را جشن ميگيرد و دوستان و رفقای خود را دعوت ميکند
 یلدتو جشنبرای يکی از گديھای خود ھر روز  ،"مغزش خراب شده"عزيز تۀ کابليان که به گف

کسانی . فکر نکنيد که اين فقط يک حالت خاص و استثنائی ست و نبايد عامش ساخت. برپا ميکند
فراوان در قربانيان که چار صباح در غرب بسر برده اند ميدانند، که درين راه قربانی بسيار و 

   .فراوانند

والھای يوی يخ و کارنــ غرق ساختن مردم و خصوصاً جوانان به رقص و ديسکو و رقص ر
آن را ــ در برازيل و ارجنتاين مثCً مردم تمام سال جان ميکنند و پول ذخيره ميکنند، تا . موسمی

دختران خوشگل . وال جھت خريد تکت دخول چند ھزار دالری مصرف نماينديدر فصل کارن
از ھمه بيشتر وال يميکنند، تا در ھنگام کارن "زمبا"تمام سال را صرف آموزش و تمرين رقص 

  .دل مردم را ببرند

و  و شرابنوشی و مواد مخدره ــ غرق ساختن مردم به مود و مسائل سکسی و شھوانی و فحشاء
و  )4(بير و شراب و الکحلروزمرۀ آيا فکر کرده ميتوانيد که تنھا پول مصرف . قمار و $تری

  ده مليارد دالر ميرسد؟؟؟ ينسگرت در جھان به چند

کمپيوتر و انترنت  خيرات سريھای مدرن الکترونيک که از بازوسائل و ــ غرق ساختن مردم به 
   .ميسر گشته استو تکنالوجی پيشرفته 

اکثريت . بی ارزش ه ووعات خشرمطبآثار مطبوع و افکار عامه از طريق  ــ مشوش ساختن
ھر مطلب ديگر را عرضه ميکنند، غير از غرب  ۀائد و روزنامه ھا در جھان پيشرفتمطلق جر

 Schmutziger Hobby  "ستاسي"بزرگ  ومھم مقولۀ بر المان در . روز مسائل مھم سياسی
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وسيله افکار عامه و بدين . نام گذاشته اند "کسِپ خام"و باصطCح کابلی  "شوق چتی"يعنی
  .بالخاصه طبقۀ کارگر و پيشه ور را مسموم نگه ميدارند

  ....و 

  :ميشود  دامن زدهتمام اين کارھا و کارروائيھا 

  .اصولی و سرنوشت ساز دور دارند مھم، ــ تا مردم را از کارھای

  .و سر کسی بوی قورمه ندھد ــ تا مردم به آگاھی سياسی نرسند

  ت و چسپيدن به امور سياسی منحرف سازندسياساز ــ تا فکر مردم را 

  ، منحرف سازنداستثمار بی رحم سرمايهتوجه به ــ تا افکار مردم را از 

  ... و 

اين کارھای را ميکنند تا مردم بگذارند که سياست فقط در دست چند چتاق و قCش و چکورۀ 
؛ بخندندو جھانيان خواب بُرده سياسی بماند، که مردم را بفريبند و بعد بر حماقت توده ھای مردم 

  .ی شان ميباشنديعنی بر کسانی که خود عامل پسمانی و ناآگاھ

چه و چه و وسائل الکترونيک و با تذکر اين نکات ھرگز قصد نفی سپورت و موسيقی و ھنر و 
اعتقاد دارم، که ھر چيز بايد جای خودش  شبستریمن به نص ھمان بيت معروف . چه را ندارم

ت و نه اينکه ھمه ھنرھا و فنون و کما$!!! بجای خويش نيکو باشد و ھر چيزرا داشته باشد؛ 
ً نسل صو خصوبه کار بسته شود، تا مردم و دسائس الحيل و ُخدعه  و فريب چال و نيرنگ ا

گماشته شده و از امور مھم که به " ضیرَ عَ "و  "غير اصلی"بيشتر به کارھای  توانرجوان و پُ 
اين ھمه . ارتباط ميگيرد، فاصله بگيرندو حتی آيندۀ کرۀ زمين جھان سرنوشت سرنوشت مردم و 

به توده ھای مردم  "سياست مقدم بر ھمه امور"يکنند تا نص و روح مقولۀ بزرگ کارھای را م
  !!! انتقال ننمايد

ھمين که ميکوشند مردم و خلق خدا و توده ھای مليونی از شاھراِه اصلی منحرف گشته و به البته 
 "تتوجه نکردن به سياس". انجام داده اند "سياسی"توجه نکنند، در واقع عملی سخت  "سياست"

ھمان قسمی که ويران ؛ "منفی"اما در جھت است،  "سياست"ھم خود  "بازداشتن از سياست"و 
  .ساختن ارزشھای فرھنگی را نيز جزِء فرھنگ شمرده اند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات

اين توضيح را . است "شکسته"از نگاه دستوری صفت مشبھۀ عربی و در معنای  "کسير"ــ  1
چون در زبان دری معمو$ً با . نوشته ام "س"را به  "کثير"از آن آوردم تا کس فکر نکند که 

استعمال  "قليل"طۀ مقابل سر و کار داريم که نيز صفت مشبھۀ عربی بوده و در نق "کثير"کلمۀ 
يکی از مشتقات معروف . برخاسته است "کثر و کثرت"از مصدر ثCثی  "کثير"کلمۀ . ميشود

که  "کسير"اما کلمۀ . استعمال ميگرددو وفرت است که در زبان ما به کثرت  "اکثر"اين مصدر 
عمال نشأت کرده، در زبان ادبی و تحرير ما چندان مورد است "شکستن"يعنی  "کسر"از مصدر 
اين ترکيب را مگر دری عاميانۀ کابلی بسيار استعمال ميکند و نمايندۀ مشھور . نيافته است
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شنيده ميشده  "زنان کابلی"است که معمو$ً از زبان  "کم و کسير"استعمال آن ھمانا ترکيب 
  :است؛ چنان که گويند

  )!!!نيست(فCنی به کم و کسير قانع نيس

استاد عبدهللا افغانی نويس در فرھنگ  .قناعت نميکند "کم و تُم" يا "اندک و ناچيز"يعنی که به 
" قليل و کثير"را معادل  "مکم و تُ " و" کم و بيش"ترکيبات  "لغات عاميانۀ فارسی افغانستان"

  .آورده است، که من با آن موافق نيستم

استعمال کرد که نيز  "کم و زياد"يا  "کم و بيش"را در معنای  "کم و کثير"البته ميتوان ترکيب 
  !!!و ھرگز معادل آن نيست را ندارد "کم و کسير"عين مفھوم 

و نبايد از آن مفھوم  است "تحريم"ست دقيقاً در معنای  که لغت فرنگی Boycott "بايکات"ــ  2
  "سنکشن"را مترجمان دری زبان افغانستان معادل  "تعزير"لغت . را گرفت "تعزير" عامِ 

Sanction که معمو$ً بحالت جمع و در ھيئت  "سنکشن" از مراد. قرار داده اند انگريزی
است که در بازار  "تعزير"و " جازاتمُ "مانا ھستعمال ميگردد، اSanctions  "سنکشنس"

مراد از آن اينست که کسی يا . رونق گرفته استجھانی اقتصادی  ــامCت سياسی و معسياست 
مجازات . مرجعی يا کشوری را بخاطر کدام کار خCف توقع قدرتھای جھانی بخواھند توبيخ کنند

؛ انواعی دارد خود ۀبه رست ھم "تحريم" .است "تحريم"و تعزير انواع زياد دارد که يکی از آنھا 
 ًCديگرگونۀ . و غيره تحريم نظامی ،تی، تحريم فرھنگی، تحريم اقتصادیتحريم سپورمث 

. است که معمو$ً در ساحۀ اقتصادی و نظامی به کار بسته ميشود "محاصره" مقولۀ "تعزير"

ست، اين گويند و مراد از آن Blockade "بCکيد"يا  "بلوکاد"در زبانھای فرنگی را  "رهحاصَ مُ "
و يا افزار  هحاسلو يا  محصو$ت نفتیمثCً  یئجانگذارند به کشوری از ھيچ  المثاز بھر که 

  .برسد "ھای تک"يا  "پيشرفتهتکنالوژی "

استعمال ميکنند، در حالی که  "تعزير" و "مجازات"را بجای  "تحريم"متأسفانه  ايرانیمترجمان 
قسمی که در با$ گفتيم  "تعزير"نوع ديگر . است "تعزير"و  "مجازات"فقط يک نوع  "متحري"
نسبت  .يا محاصرۀ سپورتی محاصرۀ اقتصادی يا محاصرۀ نظامی؛ مثCً است "محاصره"
مفھوم عام دارد و  "تعزير"در حالی که کلمۀ . است "عام"و  "خاص" تنسب "تعزير" و" تحريم"

اميد است که . است "تعزير"از  "خاص" ینوع فقط "تحريم"به انواع مختلف تقسيم ميگردد، 
يکی را را باھم مغالطه نکرده و  "تعزير"و  "تحريم"نويسندگان ارجمند اين باريکی را دريابند و 

  !!!!گر استعمال نکننددبجای 

دری و زبانھای در عربی ميباشد و  "مزاح"را که ھمانا حالت دری شدۀ  "مزاق"ــ کلمۀ  3
درين . پشتوی افغانستان به کثرت استعمال ميگردد، قصداً در عوض اصل عربی آن به کار بردم

سپتمبر  15ــ صفحۀ مؤرخ  »ل صرفی چند لغتشرح و تحلي«وم سلسلۀ بخش سباره ضمن 
  .به تفصيل سخن گفته ام ،"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال   2010

 مه صCح الدين سلجوقی درعCّ مرحوم ودۀ ه فرمب .است "الکحل" ،هاين کلم اصيلامCی ــ  4

. ست" ان سيستانیيّ حر اين جابِ "کيميادان مشھور وطن ما  ياتکشفاز لکحل ا ،"نقد بيدل" کتاب

ب مطلق آن را راشو . از تقطير مکرر شراب بدست آوردکه شراب مطلق است، جابر الکحل را 
را گويند و ترکيب  "رمهسُ "در عربی  "حلکُ ". درصد الکحل داشته باشد 96گويند که با$تر از 

  :حافظ مثCً گويدحضرت . را شعراء بسيار استعمال کرده اند" چشم ۀسرم"يعنی  "بصر حلِ کُ "
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  توانی کردام جم آنگه نظر ـــرِّ جسِ به 

  بصر توانی کرد حلِ خاک ميکده کُ که 

يت بدست می آوردند، سنگ گراف ائيدن و بيختن مکرر در مکررسرا با " سرمه"پيش ازين چون 
 ؛ناميد "الکحل" امتثا$ً  بود وردهآبدست شراب و مکرر مايعی را که بر اثر تقطير تدريجی جابر 
را از ھمينجا اقتباس  بسا علوم طبيعی و قرنھا شاگرد شرق بودند که اروپائيان ."سرمه"يعنی 
به رقم خود نوشتند؛ مثCً ا برده و آن را ا باخود به اروپجابر سيستانی ر "کحلال"، کردند

بعد که قرنھا  .Alcoolو فرانسويان   Alkoholنوشتند و المانھا   Alcoholانگريزان آن را 
ر دمثCً . ه بودآمد، امCی ديگری را بخود گرفت و زادگاِه خود از اروپا دوباره به شرق "الکحل"

مگر  من ".الکل"گفتند و در ايران به تقليد از فرانسوی  "الکھول"افغاسنان به تقليد از انگريزی 
به پاس بنويسيم، خصوصاً  "الکحل"معتقدم که بھتر است اين کلمه را مطابق اصلش و در ھيئت 

  .ه استکرده و به جھان ارمغان دادکه اين ماده را يک ھموطن ما در سرزمين خود ما کشف اين

را از جھان اسCم به ارمغان  "کيميا" ثCً م؛ ندرا از شرق کاپی کردطبيعی بسا علوم  نياناروپا
ی شمارش را قرنھا در آثار بکه را  "جابر"ئيان اروپا. ست "عربی"خود لغت  "کيميا"و  بردند

بوعلی سينای علمی آثار  اروپائيان. ياد ميکنند Geberبنام  ،پوھنتونھای خود تدريس ميکردند
نيز  ياد ميگردد، "قانون"يا  "قانونلا"نام ه که ب را در طب بلخی و خصوصاً کتاب معظمش

سينا در نزد فرنگيان به وعلی ب. يورستی ھای خود ساخته بودندقرنھا بحيث مواد درسی يون
Avicina م د، ھمان قسمی که شھرت دارCرا " شدرُ ابن ال"فيلسوف مشھور اسAveroses 

ھديۀ انگليس به امير محمد "حواشی مقالۀ بنده زير نام  اززمينه رين دبيشتر معلومات  .مينامند
و آرشيف بنده در پورتال  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال   2008در صفحۀ اول نومبر " يعقوب خان

 .گرفته شود

   


