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خوشا به حالت "ھاشميان"!
بخش سوم
اين بخش را ھم با مطالبی که در آخر بخش پيشين مطرح شد ،ادامه می دھم .اما به يک مثال از مقالۀ "اکثريت نادان و
اقليت خاموش" از آقای انجنير "فضل احمد افغان" .ايشان در جائی از مقالۀ شان نوشته می کنند:
»"اوريانافالجی" در يک مصاحبه از "وينستون چرچيل" سؤال می کند .آقای نخست وزير شما چرا برای ايجاد يک
دولت استعماری و دست نشانده به آنسوی اقيانوس ھند می رويد و دولت ھند شرقی خود را به وجود می آوريد .آيا اين
کار را نمی توانيد در بيخ گوش خود تان يعنی در ايرلند که سالھاست با شما در جنگ و ستيز است انجام دھيد.
"وينستون چرچيل" بعد از اندکی تأمل پاسخ می دھد.
برای انجام اين کار به دو ابزار مھم احتياج است که اين دو ابزار مھم را در ايرلند در اختيار نداريم.
خبرنگار سؤال می کند اين دو ابزار چيست؟ "چرچيل" در پاسخ می گويد" .اکثريت نادان و اقليت خائن"«.
من ،يعنی نگارندۀ اين سطور اين موضوع را در جای ديگری نيز خوانده بودم ،با يک حکايت جالب ،که بعداً بدون اين
که خواسته باشم بر اعتقادات ھندوان خرده بگيرم يا توھين نمايم ،در جای مناسب بدان خواھم پرداخت.
اما عجالتا ً:
علت نقل اين مصاحبه در اين جا اين است :کسانی که گناه ھمۀ بدبختی ھای ما را به دوش بيگانه ھا می اندازند ،متوجه
شوند که بيگانه ھا ،تنھا وقتی می خواھند کشوری را اشغال کنند و مستعمرۀ خويش بسازند ،که امکانات عملی شدن اين
کار در کشور مورد نظر برای شان ميسر باشد .يعنی اول تر از ھمه می بينند وضعيت آن کشور چگونه است و مردمان
آن از نگاه ھوش و خرد و دانش در کدام سطح قرار دارند ،چه قدر به خاک و آزادی و استقالل خويش عالقه دارند ،چه
تعداد خائن و وطن فروش در آن کشور وجو دارد و چنين انسان ھای چه نقشی را می توانند به نفع آن ھا بازی کنند.
نقش افراد خائن به مردم و خاک ،از نظر تأثير گذاری بر افکار مردم در چه حدی است .چه قدر ملوث و بندۀ پول و
عالقه مند به شھرت و قدرت و ...ھستند و آيا می شود از آن ھا برای پيشبرد مقاصد خود استفاده کرد ،يا نه.
اگر در کشوری اين دو زمينه يا پيش شرط اساسی موجود بود ،کار خود را برای اشغال و استعمار آن کشور آغاز می
کنند ،و اگر چنين شرايطی مھيا نبود ،می روند به جائی که چنين شراطی برای شان فراھم باشد.
ايرلند را از نقشۀ استعماری خارج می کنند ،ھرچند در پھلوی گوش شان واقع شده است ،زيرا مردم آن با ھوش ھستند
و نسبت به آزادی و استقالل خود حساس ،اما سر از ھند و افغانستان در می آورند ،زيرا در اين دو کشور ،گذشته از
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وجود يک تعداد اشخاص خائن ،بيسوادی و نادانی ،بی اتفاقی و رقابت برای رسيدن به قدرت نيز ،به ھر قيمتی ،وجود
دارد.
به ھمين دالئل است که ھند و افغانستان را در کنار برخی از کشورھای ديگر در افريقا و آسيا و امريکای جنوبی و قارۀ
استرليا ،که شرايط مشابه با کشور ما داشتند و دارند ،انتخاب می کنند.
نادانی در اين جا به معنای بی خبر بودن از خوب و بد خود است .نادانی در اين جا به معنای ھمۀ اختيار خود را به
دست يک مشت انسان دزد و دغل و عوام فريب و خود محور و دروغ گوی بيگانه پرست ،دادن است .نادانی در اين جا
به معنای اعتماد کردن به کسانی است که ھزار بار دروغ گفته اند و رياء نموده اند وعدم صداقت ،رياء کاری و دروغ
و وطن فروشی شان تجربه شده است ،ولی بازھم به اين دروغ گويان رياءکار و خائن اعتماد می کنند.
استعمار گران به افغانستان می آيند ،زيرا می دانند که در اين جا ،ھمانگونه که ده ھا مؤرخ در ده ھا کتاب تاريخ می
نويسند ،می توانند يک تعداد سران اقوام و رھبران مذھبی را با پول بخرند.
در جائی که اکثريت ھوشيار و بيدار متوجه منافع خود ھستند و حاضرند برای آزادی و حفظ استقالل و صيانت خاک و
شرف شان جان خود را نثار کنند ،نمی خواھند و نمی توانند بروند ،زيرا در آن جا مردم در برابر شان می ايستند و از
ملک و وطن شان دفاع می کنند .در چنين کشور ھائی استعمار نمی تواند به مقاصد شوم و نيات پليد خويش برسد.
برای غرس نھال استعمار ،بايد زمينی را پيدا کنند که روی آن کار نشده باشد .بايد کشوری را يافت و انتخاب کرد که
اکثريت مردم آن نادان باشند و اقليت مردمان صاحب نام و نشان و صاحب رسوخ و نفوذ آن خائن.
علت سه بار ھجوم انکليس ھا بر کشور ما ،يا علت ھجوم روس ھا و اينک امريکائيان به ھمين نکته بر می گردد:
وجود اکثريت نادان و اقليت خائن در کشور!
نادانان را نمی توان ،به يک حساب مالمت کرد .زيرا زمانی که مردم با جھان خارج درتماس نباشند و نبينند که ديگران
چگونه زندگی می کنند و چه تفاوت ھائی ميان ايشان و سائر مردمان جھان وجود دارد و علت اين تفاوت ھا و پيشرفت
و در جازدگی ھا را ندانند ،و سواد و تحصيل نداشته باشند ،و دست راست خود را از دست چپ تميز نکنند ،و عوامل
اصلی بدبختی ھای خود را نشناسند ،ھيچ گاھی به فکر مقايسۀ زندگی و داشته و نداشته و وضعيت و توان و ناتوانی
خود با ديگران نمی افتند.
محکوميت نادانان تنھا وقتی مورد سؤال و تأمل قرارمی گيرد که نادانان ،اگر دانايان سعيی به قصد دانائی آن ھا به جای
آورده باشند ،از دانايان استفاده نکرده باشند .ولی اگر دانايان راستين و دروغين چنين نکرده باشند ،مردم را نمی توان
در تعامالت و انکشافاتی که در کشور ،به ضد منافع کشور رخ می دھد ،مقصر دانست.
در چنين حاالتی آنانی که تقصير دارند ،آگاھان جامعه اند .اين ھا ھستند که بايد مردم را برای کار و پيکار ،و برای
رشد و ترقی ،برای ساختن و آباد کردن ملک ،برای بلند بردن سطح زندگی شان ،برای دست يافتن به دانش و فرھنگ و
علم عصر و زمان ،برای نيرومند ساختن کشور و تفکيک دوست از دشمن آگاه سازند و بکوشند آن ھا را از
تخنيک و ِ
خائنان و از دشمنان بر حذر دارند.
در کشور ما مردم نادان باقی ماندند ،چون دانايان کاذب ،ھمه ھمان ماليان و مولويان و شيخ ھا و سيد ھا و خواجه ھا و
مير ھا و ملک ھا و سردارھا بودند ،که اکثريت قريب به اتفاق آن ھا به تنوير افکار مردم ،بر اساس وظيفه ای که
داشتند ،نپرداختند.
اين ھا نه تنھا اين کار واجب ،حتمی و ضروری را نکردند ،که با دزد دھن جوال را گرفتند .ھم با نادان نگه داشتن
مردم ،و ھم با ھموار کردن راه ورود استعمار به کشور.
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يکی از اين دزدان شرف باخته ،يکی از پدران "ھاشميان" بود به نام "سيدھاشم" مشھور به پاچا که حسب نوشتۀ آقای
"عزيز نعيمی" ،مطابق کتاب "موھن الل" ،ترجمۀ خود "ھاشميان" ،با انگليس ھا ھمکاری داشت ،ولی با آن ھم وقتی
پای پول به ميان می آيد ،به انگليسان خيانت می کند:

"با تأثر و اندوه بايد بگويم که ھاشم فرار کرد و ھشتاد ھزار روپيه را ھم برد"...
آری علت راه يافتن استعمار در کشور ما موجوديت چنين اشخاصی بوده است ـ اشخاصی که می توان آن ھا را به قول
"چرچيل" "اقليت خائن" خواند.
اگر قرار باشد سخن "ھاشميان" در مورد ازدواج خواھر شاھنشاه مغول را با "علی ترمذی" باور کنيم ،و اگر چنين
امری به راستی اتفاق افتاده باشد ،که بسيار بعيد به نظر می رسد ،اين امر نيز ھمانند بر قرار کردن رابطۀ "سيدھاشم
پاچا" با انگليس ھا ،بر قرار کردن رابطۀ "علی ترمذی" با شاھنشاه مغول بود به ضد منافع کشور و برای در انقياد
کشاندن مردم و مھيا کردن سلطۀ مغالن بيگانه بر سرزمين آبائی و اجدادی ما.
کار"سيدھاشم پاچا" ،جد چھارم "ھاشميان" ،ادامۀ خيانت ھائی بود که "سيدعلی ترمذی" )دريکی دو نوشتۀ گذشته به
جای "علی"" ،حسين" نوشته کرده ام .به خاطر اين اھمال از خوانندگان گرامی پوزش می خواھم( با در خدمت مغوالن
قرار گرفتن عليه کشور مرتکب شد؛ با احتمال بسيار قوی آغاز خيانت ھای اين خانواده عليه کشور و مردم ما!
وقتی به زندگينامۀ اجداد "ھاشميان" مراجعه شود ،تا حدی که اسناد وجود دارد ،ھم چنان به کارنامه ھای خودش ،به
وضاحت ديده می شود که اين خاندان از پدر ،پدر برای بيگانه ھا کار می کرده و خائن به کشور بوده اند و ھمواره ،در
ھر مقطعی از زمان ما را از پشت با خنجر بران استعمار زده اند ،مانند "مجددی" ھا و "گيالنی" ھا.
در نوشتۀ قبلی بر اين نکته تأکيد نموده بودم که گريز مردم در گذشته به تدريج و اينک به شکل سيل آسا از دين و
دينداران ،عدم پايبندی و صداقت خود ديندارانی است که مقام رھنما و رھبر و پيشوا و مال و مولوی و معلم را در کشور
به عھده داشتند.
واقعيت ھای تاريخی به وضوح نشان می دھد که بزرگ ترين ضربه ھا را ھمين "ترمذی" ھا و امثال آن ھا به دين زده
اند" .ھاشميان" ھا به جای اين که امروز خيانت ھای خود را نسبت به دين و مردم و کشور بازگو کند ،می خواھد
رذيالنه تقصير را به گردن "سديد"ھا " ،آزاد ل ".ھا " ،پغمانی" ھا" ،نعيمی" ھا " ،موسوی" ھا " ،معروفی" ھا و...
بيندازد!
گفتيم اگر اين ھا به آنچه می گفتند ،صادق می بودند و درعمل نشان می دادند که به دين و به خدا و پيامبر براستی و
صادقانه ايمان دارند ،زيرا عدم پايبندی به اعتقاد نشان ازعدم اعتقاد به ايمان را دارد ،مردم ھرگز به دين بی باور نمی
شدند و در صدد نفی يا ترک آن برنمی آمدند.
"علی ترمذی" ھا ،اجداد "ھاشميان" ،نه تنھا در اين قسمت و در قسمت نگه داشتن مردم در بی سوادی و بی خبری از
دنيا و آخرت ،به مردم خيانت کردند ،که با قرارگرفتن درخدمت بيگانگان زمينۀ ھجوم استيالگران خارجی را بر کشور
نيز فراھم ساختند.
فرض کنيم که "سيدھاشم پاچا" ــ آنگونه که "ھاشميان" تالش می کند آن را به خورد مردم بدھد ــ نسبت به اسالم و
نسبت به خاک و مردم احساس نيک داشت ،چنين انسانی چگونه حتی اگر برای جمع آوری ماليات ھم بوده باشد ،حاضر
به ھمکاری با انگليس شد و در خدمت انگليس قرار گرفت.
آيا يک مسلمان واقعی ،يک افغان وطن پرست ،يک انسان آزاده ،يک انسان صاحب غرور ،يک انسان با غيرت و
باالخره يک انسان طرفدار آزادی و استقالل می تواند چنين بی ننگيی را قبول کند و در کشوری که ھمۀ مردم ضد
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اجنبی علم برداشته اند ،بيايد و به جمع آوری ماليات برای انگليس يا برای دولت دست نشاندۀ انگليس اقدام کند؟ مگر اين
اوالد پيامبر و پيشوای دين نمی دانست که در اسالم حديثی وجود دارد که می گويد" :حب الوطن من االيمان!"
از اين ھم که بگذريم ،فرار او با ھشتاد ھزار روپيه نشان می دھد که اين انسان ،که خيانت در خون او و در خون
پدران و فرزندان او جريان دارد ،حتی به ھمان ولی نعمتان خويش ھم وفادار نبود .ايمان و خدای اين انسان ،مانند ھم
پالکی ھای امروزی اش تنھا پول بود؛ فقط پول!
خيانت در اين خانواده اگر از زمان "علی ترمذی" که "ھشت صد!!" سال پيش از امروز ،به اساس نوشته "ھاشميان"،
زندگی می کرد ،بعد از تقريبا ً شش صد سال ھنوز ھم در خون "سيدھاشم پاچا" باقی بود ،بدون ترديد ،وقتی تغييری
درخون "سيدھاشم پاچا" با گذشت شش صد سال به وجود نيامد ،در خون "ھاشميان" نيز)با در نظر داشت تفاوت
کمتری که ميان سال ھای زندگی "سيدھاشم پاچا" و "ھاشميان" نسبت به فاصلۀ حيات "ترمذی" و "سيدھاشم چاچا"
وجود دارد( بايد به وجود نيامده باشد.
سخن "چرچيل" ،اگر چنين سخنی را زده باشد ،صد در صد درست است .اقليت خائن که افرادی مانند اجداد "ھاشميان"
باشند ،ھمۀ افتخارات ما را در معرض ليالم قرار دادند ،و ما را ،يک جا با شاھان خائن تر از خود شان ،به روزی
انداختند که به مصداق اين مثل "اگر روی نان بگذاری ،سگ ھم آن را نخواھد خورد!"
اگر اجداد "ھاشميان" به خاک و مردم صادق می بودند و مردم را از وجود اشرار آسمانی و زمينی به درستی آگاه می
ساختند ،کشور و مردم چنين خوار و زبون نمی شد.
مکاتب عصری از صد و بيست ـ صد و سی سال قبل در کشور رواج پيدا کرد .پيش از اين ھر چه مردم می آموختند در
مدرسه و مسجد از مال ،مولوی و از ھمين شيخ و سيد و ...و کسانی مانند اجداد "ھاشميان" می آموختند.
چرا ديگران امروز به ماه و مريخ و مشتری می روند؛ و ھر روز به يک اختراع جديد و حيرت برانگيز دست می زنند
و ما ھنوز ھم با خر لنگ مرحوم و مغفور شايق شاعر طی طريق می کنيم؟ مسؤول اين عقب افتادگی و ذلت و خواری
و بدبختی ما کيست؟
سرشتۀ کار کشور از چھارده قرن به دست که بود؟ وظيفۀ شاه و مال در اين کشورچه بود؟ که را بايد مقصر دانست؟ که
مانع رشد فکری مردم شد؟ ھمين حاال ،که مکاتب را به آتش می کشد و مانع رفتن اطفال مردم به مدرسه و مکتب و
دانشگاه می شود؟ که مانع آموزش اطفال مردم می شود .مگر پيامبر طرف دارعلم و آموزش نبود؟ اين سلسله و اين
اعمال از قرن ھا در کشور ما وجود ،و ادامه داشته است .اگر مدرسه ای وجود داشته ،در آن تنھا به تدريس "ورقه و
گلشاه"" ،شيرين و فرھاد" " ،ليلی و مجنون" " ،پنج گنج" " ،حافظ" و "سعدی" يا آثار دينی چھار نفر مالئی که اصالً
از دائرۀ اخبار و حديث و اين حرف ھا بيرون نرفته بودند ،مبادرت ورزيده اند و به کسی اجازه داده نشد که يک حرف
ھم غير از آنچه اين مال ھا درس می دادند ،يا آنچه مال و مولوی و ...گفته و فکر می کرده است ،گفته شود" .ھاشميان"
خواھد گفت :آره ،درست است ،ولی در آن وقت ھم "سديد" ھا بودند که مانع کار پدران ما شدند .زھی شرافت و مجد و
بزرگ منشی!
ھمين مال ھای ديوبندی و ھم رأی ھای شان بودند که جرأت سؤال کردن را با فتوا ھای گوناگون شان از مردم سلب
کردند .با کوچکترين سؤال تکفير کردند ،و زن و مال مردم را حرام خواندند ،و سر بريدند و سنگسار کردند و گوش و
بينی قطع شد و...
خود در خدمت انگليس قرار گرفتند و به بوجی ،بوجی پول دريافت کردند ،يا بدزديدند ،مانند امروز ،و مردم را در
نادانی نگه داشتند.
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دو عامل برای تسطيح راه استعمار و ھجوم بيگانه؛ ھمان چيزی که "چرچيل" گفته بود به کار بود .ھر دو عامل يک
علت داشت :وجود کسانی مانند "سيد علی ترمذی" و "سيدھاشم پاچا" ،اجداد"ھاشميان" و اشخاصی مانند وی ،در
کشور؛ ھم برای خدمت مستقيم به بيگانه و ھم برای نگه داشتن مردم در نادانی!
سکوت در برابر اين ھا و خيانت ھائی که اين ھا در برابر مردم و کشور مرتکب شده اند ،به نظرمن جفا است نسبت به
خود و نسبت به اسالف و اخالف خود .انسان ھا در سه ُبعد ،در زندگی ،مسؤوليت دارند:
ــ نسبت به گذشتگان خويش ،چون آن ھا با ريختن خون خود از خاکی که نسل امروز در آن زندگی می کند ،خاکی که
امروز به ھمين نسل حی و حاضر تعلق دارد ،دفاع کردند و نگذاشتند بيگانه ای بر آن سلطۀ خويش را قائم کند.
ھمين خاک است که به ما ،در قدم اول ،ھويت می بخشد .نام و افتخار ما به خاطر وجود ھمين خاک است .از ھمين
قوت می کنيم.
خاک است که کسب ُقوت و ُ َ
دانستن قدر اين نعمت بزرگ جزئی از وظايف بی نھايت سنگين نسل حاضر است و عدم اعتناء به اين مسؤوليت به نظر
من جرمی است غيرقابل اغماض و غيرقابل بخشش!
ــ مسؤوليت در برابر خود که کمتر از مسؤوليت ھای ديگر نيست ،زيرا اگر نسل حاضر مسؤوليت ھای خود را جدی
نگيرد ،گذشته از اين که خودش به مشکالت متعدد گرفتار می شود ،نسل ھای آينده را نيز به مشکل مواجه می سازد.
ــ مسؤوليت در برابر نسل ھای آينده .نسل ھای آينده ھمانگونه که ما بر پدران خويش حق داشتيم که از داشته ھای ملی
خويش نگه داری کنند و آن ھا را به ما تحويل دھند ،نسل ھای آينده نيز از ما توقع دارند ،در واقع بر ما حق دارند ،که
داشته ھای ملی خويش را ،که در واقع متعلق به آن ھا است ،ھمانگونه که از پدران ما به ما رسيده است ،به آن ھا انتقال
بدھيم.
اين سخنان بايد توسط پيشوايان سياسی ـ دينی مردم ،به مردم گفته می شد و برای تشويق مردم ،اين دو گروه از انسان ھا
بايد خود سرمشقی از ايثار و صداقت و گذشت و قربانی و جانبازی قرار می گرفتند.
با چنين روحيه ای می شد مردم را آگاه و بسيج کرد و از يک طرف دست بيگانگان را از کشور کوتاه نمود و از طرف
ديگر ملک را آباد و مردم را به بھروزی رساند.
وقتی رھبران دينی و سياسی کشور در تبانی باھم به غارت سرمايه ھای ملی و چپاول اموال مردم از راه ھای بی نھايت
رذيالنه دست بزنند و سود خود را به سود مردم و سود کشور مقدم بدانند و مردم را به حکم دين به صبر و تحمل و
گذشت و اميد به آخرت توصيه کنند و ھمه بدبختی ھا را خواست دين و خواست خدا وانمود کنند و شکايت را برابر با
کفر و شکايت از خدا بدانند ،يا به گفتۀ "مارکس" مردم را تخدير کند ،چگونه مردم خوشبخت خواھد شد و ملک ترقی
خواھد کرد و دست استعمار از کشور ما کوتاه خواھد شد؟
می گويند "مارکس" سخن غلطی زده است! نان مردم را که با عرق جبين به دست می آورند ،ربودن و حواله دادن به
خدا و وعدۀ به بھشت و از اين قبيل سخنان ،و اين که خواست خدا ھمين است که يکی را غنی بيافرند و ديگری را فقير،
و کسی ھم حق ندارد با خدادادگان بيداگری که غير از دزدی کاری ندارد مخالفت کند ،چون خدادادگان را خدا داده
است ،اگر تخدير کردن مردم نيست ،چيست؟؟!! يکی بدھيد ،ھزار در آخرت بگيريد!! بلی!...
"ھاشميان" و ھمۀ کسانی که اجداد شان نتوانستند وظايف ايمانی و وجدانی و ملی و انسانی خويش را در برابر مردمان
اين کشور ادا کنند و نتوانستند آگاھی ھای الزم را به مردم بدھند ،بايد شرم کنند و به جائی اين که با بی حيائی و زبان
دراز می آيند از اجداد خائن خويش می نويسند و تعريف می کنند ،بايد از شرم به گوشه ای بخزند و اگر ذره ای وجدان
در آن ھا باقی است ،به خاطر ھمۀ آن کار ھای نکبتی که خود شان و اجداد شان نموده اند ،به سر و روی خويش
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خاکستر ندامت بپاشند و از ھمۀ کرده ھای شرم آور خود و پدران خود پوزش بخواھند .زيرا ھمين کثافت ھا سبب شدند
که مردم بينوا و دردمند و تحت ستم نتوانند از بجلگ پای خود باالتر را ببينند.
در اين جا و قبل از اين که اين بخش را با آخر برسانم ،می خواھم به وعده ای که در باال داده بودم وفا کنم.
وقتی گزارش مصاحبۀ "چرچيل" را نقل می کردم ،نوشتم که در اين باره در جای ديگری ھم چيز ھای خوانده بودم.
يکی ھمان مصاحبه بود ،و ديگری حکايت بسيار جالبی که حيف است خوانندگان گرامی اين مقاله را از آن بی خبر
بگذارم .مضمون اين حکايت تا جائی که الزم است به يادم است .الفاظ شايد تغيير کند ،اما در مضمون تغييری وجود
ندارد .می گويند:
در يک مراسم مذھبی در ھند در ھمان سال ھائی که "چرچيل" صدراعظم بود ،مردم بی شماری در ميدان بزرگی جمع
شده بودند .سران حکومت ھم حاضر بودند" .چرچيل" ھم در اين ميان ديده می شد که با سکون و سنگينی خاص
استعمارگران انگليسی در کرسيی نشسته بود و مردم را تماشا می نمود.
گاوی را با تکه ھای رنگارنگ و طال و جواھر زياد زينت کرده در مرکز ميدان قرار داده بودند .ھمه منتظر بودند تا
مراسم ساليانۀ احترام به گاو آغاز شود و کاھن بزرگ به ميدان بيايد و نزد گاو رفته بعد از تعظيم و سجده و يا دوال شدن
پيش گاو ،بوسه ای به زير دم گاو بزند .انتظار و ھيجان عجيبی مردم را فرا گرفته بود .باالخره رھبر بزرگ دينی گاو
پرستان ظاھر شد و آرام ،آرام به طرف گاو پيش رفت.
بوسيدن زير دم گاو از چندين قرن در ھند رواج داشت .وقتی کاھن بزرگ نزديک گاو رسيد ،اول تعظيم کوتاھی ،آن ھم
تنھا با شور دادن کله ،خالف معمول ،نمود و بعد از آن به جائی که زير دم گاو را ببوسد ،پشانی گاو را بوسيده به طرف
کرسی اش روان شد.
"چرچيل" ،باوجودی که مجبور نبود نزد گاو برود و احترام الزم را به جای بياورد و بوسه ای نثار آن جای گاو بکند،
از جايش بلند شده و نزد گاو رفت و تعظيم غرائی نمود .بعد از تعظيم به طرف دم گاو رفت .دم گاو را بلند کرد و بر
طبق رسم ديرين و تاريخی ھندوان بوسه ای بر زير دم گاو گذاشت و به جايش بر گشت .با اين کار يک انگليسی
معروف ،که نه ھندو بود و نه گاوپرست ،ھياھوئی از مردم بر خاست که زمين و آسمان را به لرزه درآورد.
وقتی "چرچيل" به انگلستان آمد ،در پارلمان به خاطر اين کارش محشری بر پا شد .از "چرچيل" پرسيدند چرا به اين
کار خفت بار که برای ھر اروپائی مايۀ شرم است ،دست زده است .گفت:
"ھندی ھا از قرن ھا است که به زير دم گاو بوسه می زنند ،وقتی ديدم از اين ميان شخص متشخصی ،يکی از رھبران
بزرگ آن ھا ،می خواھد به اين رسم تغيير داده به جای زير دم به پشانی وی که به مغز نزديک است بوسه بزند،
ترسيدم که اگر رسم بوسيدن زير دم گاو ادامه پيدا نکند ،کار ما دشوار خواھد شد .به ھمين دليل من به زير دم گاو بوسه
زدم که آن ھا را به حفظ رسم ديرين شان تشويق کنم و"...
اعتقادات سخيف ما را ،اگر اين حکايت درست باشد ،ديگران می خواھند برای ما حفظ کنند ،تا بتوانند بر ما حکومت
کنند.
اگر کسانی مانند "مجددی" ھا " ،کيان ھا" " ،گيالنی" ھا " ،ملنگ" ھا " ،واعظ" ھا " ،پاچا صاحب" ھا " ،ترمذی"
ھا ،مياگل جان ھا و ...را نيافتند ،خود شان دست به کار می شوند ــ يا کسانی را به جای اشخاص فوق نصب می کنند
برای بوسه زدن به زير دم گاو!
ادامه دارد٢٠١۶/٠٢/٠۴ .
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