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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

  ٢٠١٧ اپريل ٢٧
  

  ! شمشير چوبی دن کيشوت افغانی باز به کار افتاده است
  

ًمن عمدتا بر اين » نان در اين روزفضيلت و فلسفۀ نماز جمعه و کشتار مسلما«اعتراض دن کيشوت افغانی بر مقالۀ 

نکته است، که چطور می تواند کسی حکايت پنجاه و دو سال قبل را چنان به خاطر داشته باشد، که بتواند آن را در يک 

 در مورد "سديد"ًضمنا اين دلقک بی مقدار می گويد که سخنان . و نيم صفحه بعد از اين ھمه سال کلمه به کلمه بيان کند

  . يا گفته بود، کنايه آميز می باشد و او آن ھا را از شکم خود ساخته امگومال آنچه آن 

اين گونه انسان ھا " کام"ھر چند به جواب چنين انسانی کم خرد و بی شرم پرداختن خود نشانۀ کم خردی است، اما اگر 

ِرا بلند نکنيم، صدای غرغر  و خرخر گلوی  ِ ِ ا کر و ھمه را از راه بدر می و کثيف شان بدون شک گوش ھمه ر" َجر"ِ

  .سازد؛ چيزی که فکر نکنم ھيچ افغان فاضل، عليم و در ضمن درد رسيده، خواھان آن باشد

  : عجوبۀ دوران و سردار کندفھمان می پردازمااز زياد پرگوئی و پرنويسی می گذرم و به کاويدن ترھات و مھمالت اين 

 را داشته تي افسانه و حکاوصد ھا داستان و قصه وان به خاطر داشتن ت گی در نود سالتو غول بی يال و دم یــ وقت١

    نباشد؟ خاطر سپردن آنچه را ديده و شنيده است،بهبه،  قادر خيلی از تو جوان تر است، که  ديگری،فرد دي، چرا نبایباش

انی شور، زممؤرخ نامدار ک" کاتب" محترم ديگری در رابطه با ضعف و قوت حافظۀ مرحوم ھمين سخن را شخص

چندان دور با وضاحت تمام به گوش اين دلقک روزگار رسانيده  بود، ولی فايده ای، قسمی که انتظار می رفت و ديده ن

  ! خر اگر خر حضرت عيسی ھم باشد، باز ھم خر استمی شود، نبخشيد؛ چون

وق العاده آفريده است؟ بسيار آيا اين مرد نود ساله را خالق و آفريدگار ھستی از عنصر خاص و جدا از ديگران و ف

 آن ۀ واقعيت ھا و ھمۀی خودستا ھم از وی موجود است، اين آدم الفوک بيھوده گواحتمال دارد، نظر به شناختی که

انسان ھائی را که باالتر ازصد سال عمر کرده اند و ھنوز دارای حافظۀ قوی و قابل اطمينان ھستند، ناديده بگيرد و 

  !  يم و دارای ماھيت و جنسيت و کيفيت ويژه"سيد"ما !  استآره، ھمين طور: بگويد

چند روز پيش خبر مرگ زنی را از تلويزيون شنيدم، که يک صد و ھفده سال عمر نموده بود و ھنوزھم حواسش 

طبيعی است، که ھمه مانند اين زن چنان عمر دراز نخواھند کرد و دارای چنان حافظۀ قوی نمی مانند؛ . سرجايش بود

  .  در جوانی عقل و حواس و حافظه اش را از دست می دھد، کسانی ھم تا صد و ھفده سالگی حافظۀ درخشان دارندکسی

 حکم قطعی کار نابخردان است؛ نه کار يک انسان نادانی که خود را در صادر کردن. ادر است ھر کاری بکندطبيعت ق

 !!قطار دانايان به حساب می آورد
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مھم آنچه : ود را استاد زبان و ادبيات و زبان شناس نيز می خواند، اين را ھم نمی داند کهاين احمق روزگار که خ ـــ

چنين امری بسيار بسيار  کند، تي موضوع و گفته را کلمه به کلمه حکاکي اي ، يک حکايت خبرکي که انسان ،ستين

  . م و کاست به گوش کسی برساندرا بدون ک  يا پيامريک گفتار،  خب یمحتوامھم اين است، که کسی . نامحتمل است

 اگر سخنان آن مرد شريف نقل بالنقل بيان .نقل شدبه گونه ای غير مستقيم  بود، که نا ھمی مھذب آن مالموعظۀ یمحتوا

يا ("...") سخنان وی را در درون عالمت نقل قول " نقل قول مستقيم"کار بردن قاعده دستوری ه می شد، من با ب

  . قرار می دادم) »...«(

 آن کلمات و جمالت ھستم و نه  ناقلًنبود چنين عالمتی حين نقل اقوال آن مال، قاعدتا بايد گويای اين اصل باشد، که من

  .  آن ھاگويندۀ

اگر اين ديوانه و مدعی استادی، و مديحه سرايانی که با نثار مديحه ھای نغز او را ستايش می کنند، ! خوب، ھست ديگر

اين مسأله را می فھميدند، يعنی می فھميدند که اين کله پوچ پرمدعا چقدر از دنيای زبان و ادب دور افتاده است، شايد از 

 !   ــ اگر شرم می داشتندشرم آب می شدند و به زمين فرو می رفتند

 که ی دھند و به کسانی مقاله گوش مامي به پیزي با درد، با احساس، ضد خشونت و مخالف خون و خونری انسان ھاـــ

  .  کنندی را محکوم م ھا فرستند و آنی مني نفر، را مرتکب شده اند و غيرانسانی زشت وحشيانه، عملنيچن

 جنايت پيشه و فرسوده  ارتباط با طالبۀ که خود سابقن فريب کار و دزد و  بيرحمش، با پدرا"انيھاشم"دلقکی به نام از 

 و حي کار آن ھا را تقبني ترني حتا خونب، کار طالچي ھی، نوشته اچيھ تا حال درکه  از کسیدارد، و وطن فروش  ذھن

ر و انتحار وحمالت با سالح  انفجابلخ و ٢٠٩حمله به قول اردوی  شود دری که گفته میمحکوم نکرده است، باوجود

 آنھم در درون مسجد  است،دهي از دو صد نفر مجروح گردشتري از صد و شصت نفر کشته و بشتري ب،گري مختلف دیھا

و در حالی که ھمکيشان خود طالب درحال نماز و عبادت و به جا آوردن اوامر خدا بودند، که مطابق ديد ما بايد خدای 

   »!دي قران برآدزد کي ۀاز خان« ماند که ی به آن میر انتظاني چنطالب ھم باشد،

 اما از اين .محکوم کردمبا نوشتن آن مقاله و ذکر فلسفه و فضيلت نماز جمعه برحسب تعاليم دين،  کار طالب را نيمن ا

يده دجال، که دعوای اسالميت و انسانيت ھم دارد، اگر مدافعان و رھروان و مداحان فرومايه اش تا کنون چيزی شن

   !است، به مردم نشان بدھند

 درون شکم خود، تنھا برای آن است، ۀخشم دن کيشوت افغانی بر مقالۀ ياد شده ای من، با خوردن مدفوعات استفراغ شد

شوای فکری وی و تمام احمقان جھان را، با شدت يکه من حملۀ دزدانه، غيرانسانی، غيراسالمی و ناجوانمردانۀ طالب، پ

  .  آوردن دالئلی از قرآن و تعاليم اسالمی محکوم نموده امو غضب تمام و با

ی و ايرانی و اسماعيلی و پدرامی  شدم و نه دھری فرستادم، نه ملحد خوانده می مدرود و ثنا و دعااگر من بر طالب 

  ! ...و

 که ، خودخصیی، گاھی ھم شني دـ یاسي سی خواسته باشند از باور ھای وقتل،ذی بی وجدان و ر که انسان ھادينيبب

 دھند ی را به ھم ربط می ھائزي کنند، چه چی مغي آن ھا را تبل و خر ساختن مردم خودی حوائج مادنيبه مقصد تأمبيشتر 

  ؟!می گيرند را ی ھائجهيو از آن ھا چه نت

ی مسلمان  و روزه گرفتن و حج رفتن و نماز خواندن و زکات دادن نيست، ھمۀ اين ھا برانمسلمانی تنھا به کلمه خواند

  !! بودن الزمی است، اما بدون داشتن اخالق اسالمی فکر نکنم بنای اسالم و مسلمانی کسی کامل خوانده شود
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از کجا می دانی؟ حدس می زنی يا دقيق ! ـــ می نويسد که سديد حرف ھائی را به نام آن مال از شکم خود ساخته است

م از نظر قوانين آسمانی دارای اعتباری نسيت، که بر مبنای آن می فھمی؟ حدس و گمان که از نظر قوانين دنيوی و ھ

  . کسی بتواند حکمی صادر کند

اگر اين دلقک دعوا دارد، که من آن را دقيق می دانم، بايد پرسيده شود، که از کجا و چگونه آن را دقيق می دانی؟ چنين 

 و بصير است، که از درون ذھن و دل و مغز انسان قدرتی، از نگاه اسالم تنھا درحيطۀ توانانی ھای خدای خبير و عليم

شما که خدا نيستيد، چگونه آن را می . ھا می تواند اطالع داشته باشد و از ھمه چيز خبر است و ھمه چيز را می بيند

، دعوای خدائی ھم ...دانيد؟ يا شايد حال، عالوه بر استادی و داکتری و پروفيسوری و زبان شناسی و روان شناسی و

  ی کنيد؟ م

از اين حيوان بی شاخ و دم انسان نما، اين خودپسند بی غيرت که با ھر زبانی برايش بفھمانی نمی فھمد، اين کار ھم، با 

 ! ھمه زشتی و معصيت آن، دور از انتظار نيست
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