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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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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ جون ٠٢
  

  !برای اين که ديگران را اصالح کنيد، اولتر خود را اصالح کنيد
  

 چون به مرکز شھر رفته بودم، بھتر ديدم .امروز بايد برای اجرای کاری به يکی از ادارات دولتی مراجعه می کردم

ھمرفته، به غير از يکی دو نفر انسان متعصبی که در دنيای خود زندگی روي. سری ھم به برخی از ھمکاران سابق بزنم

وجود آن که ھميشه از حالل و حرام و ترس از خدا و پيامبر حرف می زند، با کار ھای غير قانونيی که می  می کند و با

، انسان ھای متوھم و از خود "قيد ترس از خدا را نيز زده اند" حرام می خورد و ھم به اصطالح ايرانيان کند، ھم

  . ، باقی ھمه افراد شريفی ھستند"راضی باش که من بر روی تو پا می گذارم"راضيی که به زمين می گويند 

بعضی از شريعتمدارانی که  مسجد را به ھمه از ديدن من خوشحال شدند، غير از يکی دو نفری که بيشتر به تحريک 

  . دکانی  تبديل نموده اند

از . ًبعد از احوالپرسی، صحبت از وطن و وضعيت بد وطن دارانی که فعال در افغانستان زندگی می کنند، آغاز يافت

 شمال،  ھا در"جمعيتی" ھا و "دوستمی"، زد و خورد "غنی" و "عبدهللا"فقر و از جنگ و از فساد و کشمکش ھای 

، شکر رنجی ھای ظاھری امريکا و "حکمتيار"قومی شدن بسياری از مسائل در کشور، غفلت از مناقع ملی، آمدن 

 نفر توسط طالب در فارياب، فيصلۀ ١٨۶پاکستان، استخراج و تاراج معادن توسط زورگويان، قوت يافتن طالب، ربودن 

 ميليونی که برای ترميم آن ١۶.۵که چقدر پول از دولت در خصوص اعمار خرابی ھای قصر داراالمان و اين 

اختصاص داده شده است حيف و ميل خواھد شد، از ثروت ھای کالن باد آوردۀ ثروتمندان نو کيسه، فساد و بی کاری 

  ... ھمه گير، وسعت فحشای ناشی از غربت و مجبوری و بی کاری و رابطۀ فساد و فقر و

شايد شنيده باشيد که چندی قبل در فالن : " رسيد، يکی از آن ميان با تأثر گفتءشاوقتی سخن به رابطۀ فساد و فقر و فح

مسجد شھر يکی از متوليان سرشناس و گندۀ دين آمده بود که ضمن دادن ھشدار به سامعين در مورد يک تعداد از 

ده بودند، گفت که بايد جلو اين  آنانی که در مسجد جمع شۀ علمای دينی نوشته می کنند، به ھمه دين و عليهافرادی که علي

يا آن ھا را از گمراھی نجات بدھيم و به راه  بياوريم و يا اين که به ايشان از .  بگيريم،ھا  را به ھر ترتيبی که شده است

ِھمين ھموطن ضمنا گفت که مبلغ مذکور از شھری آمده . بفھمانيم که از اين کار خود دست بردارند) زور(راه ديگری  َ ُ ً

نه کاری دارد و نه عايدی که ازعرق جبين خود به .  که در حدود دو صد و پنجاه کيلو متر از شھر ما دور استبود 

ــ ولی صاحب موتر بنزی است که در حدود " ويلفير"ــ به قول امريکائی ھا " سوسيال"دست آورده باشد، غير از پول 

بليغات آتشين و تحريک آميزش را تمام کرد، مبلغ ھفت ادارۀ مسجد ھم بعد از آن که ت. چھل ھزار يورو ارزش دارد
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از برای خدا، مردم ما به : يکی از ھموطنان ديگر با تأثر و  تندی گفت. ھزار يورو به او به شکل اعانه معاونت کرد

 فاميل بی يک لقمه نان احتياج ھستند و اين ھا اين ھمه پول را به جای اين که به مردم محتاج و گرسنه و فقير، به ده ھا

سرپرست که دارای اطفال قد و نيم قدی ھستند و عايدی ھم ندارند، کمک کنند به اين انسانی که تنھا يک انگشتری که به 

ِآيا اين انسان عوام فريب دين فروش قانون شکن حرام خور که ھيچ . کلک دارد ده ھزار يورو ارزش دارد، می دھند ِ ِ
ول را در يافت می کرد، يا چندين فاميلی بينوا و احتياج به کمک در وطن؟ ديگری نيازی به کمک ندارد، الزم بود اين پ

  :که تا اين دم سر به زير انداخته بود و با سکوت سخنان ديگران را می شنيد، سر بلند کرد و گفت

 باشد و به شما موضوع را تنھا از يک زاويه مورد نقد قرار داديد، ولی من می خواھم، اگر يکی از اين ھا اين جا"

حرف ھای من گوش بدھد، از اين ھا بپرسم که شما با کدام چشم و با کدام جرأت از اصالح آنانی که به مخالفت شما 

کسی که به دين و به ! آيا شما به دين و خدا و پيامبرش باور داريد؟ من که فکر نمی کنم. برخاسته اند، حرف می زنيد

ين و به خدا و حرف خدا و پيامبرش پابندی نشان می دھد و از خدا و پيامبرش خدا و پيامبرش باور داشته باشد، به د

ھمين که شما به دين و به خدا و کالم خدا اھميت قائل نمی شويد و بدان عمل نمی کنيد و آن را جدی نمی .  می کندءحيا

اد نداريد و اين که شما با اين فھم از گيرد، خود نشان می دھد که شما به ھيچ کدام از اين ھا آن گونه که دعوا داريد، اعتق

دين به دين اعتقاد نداريد خود بدان معنی است که سخنانی غير قابل قبولی در دين وجود دارد که اعتقاد شما را نسبت به 

دين سست و زائل کرده است و ترسی را که از خدا در قرآن بار بار صحبت شده است، نه جدی می گيريد و نه در دل 

وقتی مردم شما را می بينند که چگونه، با آنکه از ذره ذرۀ قران به خوبی آگاه ھستيد، به دزدی و .  کرده استتان رخنه

چپاول و دروغ و حرام خواری و فساد و ده ھا کار ناشائست و ناروای ديگر دست می زنيد، چکونه به شما و به آنچه 

 جزئيات دين آگاه ھستی، ۀتوئی که از ھم. حق استه  کنند، يا مطمئن شوند که بنياد دين استوار و بشما می گوئيد باور

بند نيستی، از من بی خبر از قرآن و تعاليم اسالم چه توقع داری؟ به موترت که سی چھل ھزار يورو ارزش ی بدان پا

مال ھر کسی را که می : "مثل است که می گويداين پول از کجا آمده است؟ در ميان ما افغانان يک . دارد نگاه کن

تو ھم از سوسيال می گيری و ھم از صد راه ديگر با ." خوری، مال کافر را نخوری که ھيچ وقتی خدا آن را نمی بخشد

آيا اين پولی را که از سوسيال می گيری، يا سال ھا از سوسيال می گرفتی، با آن که ! دزدی و گرگی پول در می آوری

به ! به رھبران جھادی تان بنگريد! ن فروشی، حرام نيست؟ به بزرگان تان نظر کنيدآ می کردی و ھم قرھم کار

ًظاھرا پاک دامن تان که تا سه دھه پيش گدائی می کردند، ولی حال برای و صد ھا محاسن سفيد " محسنی" و "سياف"

بيت خواھند شد ميليون ھا دالر مصرف می ساختن يک مکتب دينی که ھزارھا دين فروش ديگر مانند خودش در آن تر

اين ھمه پول از کجا شده است؟ و از کدام راه به دست آمده است؟ اگر يکی از بحث ھای دين اجتناب از . کنند، نظر کنيد

خوردن مال حرام است، چرا از اين حرام خوری ھا احتراز نکرده و احتراز نمی کنيد؟ اگر عذاب دوزخ حق است، چرا 

  اب ترس نداريد؟از اين عذ

دينی که به ايمان تبديل شود، تعاليم و !  حق است، آيا دساتيرش اين قدر بی قدر پنداشته می شودهدين و خدائی که ب

گونه ايمانی است اين دين و ايمانی  و چچگونه دين. دساتيرش ھرگز چنين زير پا نمی شود که شما آن را زير پا می کنيد

  بنديی نشان نمی دھند؟ ی  احترام و پاکه متوليان آن به آن ھيچ نوع

 رھايشی با کدام پول حالل آباد شده است؟ اين ھمه شھرک و بانک و شرکت ۀاين ھمه عمارت سه، چھار و پنج منزل

با چه پولی ساخته شده است؟ آيا چور و چپاول زمين ھای مردم و ملکيت ھای دولتی را که در واقع ... ھای ھوائی و

نسان محتاج و فقير است، ملکيت ميليون ھا بيوه و يتيم و ميليون ھا انسانی که نان شب و روز خود را ملکيت ميليون ھا ا

ساخت از تکه پاره ھا در سرمای زمستان و در گرمای تابستان با ھزار ب و روز شان در زير خيمه ھای خودندارد و ش
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گی خود نگاه کن و به اخالق و شيوۀ زندگی آنانی مشکل به سر می برند، امر دين و امر خداست؟ به اخالق و شيوۀ زند

که می خواھی آن ھا را اصالح کنی نظری بيفکن؟ چگونه و با چه زبانی می خواھی آن ھا را اصالح کنی؟ چه کار 

  ناروا و نا صواب و غلط آن ھا را می خواھی اصالح کنی؟

 گمراھی خود را نمی بينی، به زعم توئی که کور اگر می خواھی اين ھا را که به زعم تو گمراه اند، به زعم توئی که

ی، به زعم توئی که خود به چھار کتاب ھم گمراه ھستی و ھم کافر، بايد اولتر از ھمه خود را اصالح  و بينای مردمخود

ای  گناھانی که کرده ۀتو که مبلغ و متولی دين ھستی و خود را نگھبان دين می خوانی، بايد اولتر از ھمه، به ھم! کنی

 گناھانی که از تو سر زده است بايدھم از مردم و ھم از خدا بخشش بخواھی و خود به نمونه ای ۀاعتراف کنی، برای ھم

از پاکی و تقوا و شرافت و درستکاری و انسانيت و راستی تبديل گردی، بعد از آن به فکر اصالح ديگران بيفتی، اگر 

  ! ته باشدبراستی نقصی در کار و گفتار ديگران وجود داش

دين، دل انسانی را به . دين تنھا خم و راست شدن و شستن کون و بستن دھن در ماه رمضان و رفتن به مسجد نيست

دست گرفتن است، به سر يتمی دست کشيدن است، شکم گرسنه ای را سير کردن است، از حرام دوری جستن است، 

ود گمراه ھستيد و گمرھان ھيچ گاھی نمی توانند رھنمای شما خ... دروغ نگفتن و از رياء خود را نگه داشتن است و

بندی به اصول اخالقی و احترام به حقوق ديگران و ی اگر منظور پاکی و درستکاری و شرافت و پا. ديگران شوند

ھائی ترحم به بيچاره و درمانده و بينوا و فقير و برابری انسان ھا و خدا شناسی اصيل است، بايد شما ھا به ھمين انسان 

و اگر اينست که آب زور سر باال می رود، از زور کار . که آن ھا را گمراه می خوانيد، اقتداء کنيد، نه اين ھا به شما

 به زور آوران تخيلی آسمان ھا متوسل به ءديده شود که زور زورگويانی که با تکيه به دروغ و رياء و با اتکا. بگيرد

 بيشتر است، يا مقاومت کسانی که به روی زمين می ايستند و به روی زمينی فشار و شکنجه و تھديد و ترور می شوند

  !    ی کند، راه می روندمکه با پوست و گوشت شان آن را لمس 

من که نمی خواستم ... رفت. نوبت او رسيده بود و بايد می رفت. با تأسف به ھمين جا که رسيد، کسی او را صدا کرد

رين يک کلمۀ ديگرھم بشنوم، با آوردن عذری با ھمه خدا حافظی ي در صد به حق و شبعد از اين صحبت جاندار و صد

در راه منزل تصميم گرفتم تا اين صحبت زيبا را در قالب يک مقاله در بياورم تا آنانی که به اين گونه بحث ھا . نمودم

م زحمت ويراستاری خويش را موسوی صاحب محترم ھ. روز و شب ھمه خوش. عالقه مند ھستند نيز از آن لذت ببرند

  . به بزرگواری می بخشند

٠١/٠۶/٢٠١۶  

  

 

 
 


