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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۶ جنوری ٣١

 ،"ھوشمند" یجناب آقا
  

؛ نه بحث  نسبت به من نمود"انيھاشم" که ی بود، آن ھم بعد از تاخت و تاز ھائیني بحث د"انيھاشم" من با بحث

   :با آن ھم! ياسیس

ِّيغيرما ال هللا َّان"  دي گویقرآن م َبقوم حتى يغيروا ما بانفسھم ُ ِ ِِّ ّ به تحقيق که خداوند قومی را تغيير نمی دھد تا انفس آنھا " "َ

 ني از ااگر .کمک کندتغيير دھد و  را شاني تواند ای نمی ندھند، کسريي انسان ھا خود شان را تغِتا خوديعنی " تغيير نيابد

 یول ھر بدبختؤ ما خود مسدي در قدم اول با،يد افغان ھا نگاه کنی به درد ھاد،ي داری مسلمانیً خصوصا شما که دعود،يد

  ! ، نه ديگران ــ ھرچند نقش و  قصور ديگران را ھم نبايد در خواری و بدبختی ھای خود ناديده گرفتميخود شناخته شو

 ، ندارد، اگر خوار و زبون شودی تعجبزند، یھنوز دست به استخاره م. .. و عصر اطالعات وء که در عصر فضایملت

  .  و او را خر خود بسازد سوار گرددشان ی بر شانه ھاگرانيو د

، فيلسوف خران، در مورد سخن ھای من فکر می کند و "افغان جرمن"، آنگونه که پيشوای فکری مي گویمن سفسطه نم

   !...بريد و حل ناشده  ھتر باشد نشخوار بگويم، يعنی نيم جويده فرو مینوش خوار، شايد برا شما آن گفته ھا 

 : سه گروه از انسان ھا مشکل استی برا و می نويسم،مي گویدرک آن چه من م

 .ـ غرضمندان١

 .جھال: ً يا اصال ھوش ندارند که ھوش کم دارندیـ آنان٢

  .شان  به پليدی ھا آلوده ھستند شان که بيشتر از خود اراني و دستاستي و سنيـ دکانداران د٣

 و يا شايد ھر سه را توأم و  شکی ندارم که شما حداقل يکی از اين مسائل را در خود نداشته باشيد؛ يا دو تا از آن ھا را

 !!يک جا

 : اما در مورد داستان زردشتو

 ۀ ھا رفته ام ـ از نوشتی زردشتري تأثري زيا ان،يرانيا  ازی افکارغرض آلود برخري تأثري که من زدي کنی اگر فکر مشما

 و نشر شده هي شش بخش تھاي که در پنج ،را که در مورد زردشتن  مۀ نوشتکباري شود ـ ی طور برداشت منيشما ھم

  نيز موردني اساس بودن حرف تان در ای به بديبدون ترد. ديان بخو"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"است، در پورتال 

  . بردديواھ خی من پۀدر بار
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 صد ھا یرا از روزردشت  ی و تاريخیقي ام وجود حقدهي از بخش آخر آن، من کوشري نوشته، غني ای تمام بخش ھادر

 ی به بررس آن نوشته را منکر شده بودند، اما در بخش آخری وی و تاريخیقي وجود حقی کنم، چون کسانتينوشته، تثب

 . خوانده امو ياوه  رشي پذرقابلي صاحب ھوش غینسان اکي دي پرداخته آن ھا را از د زردشتاتينظر

 غرضمند ــ فراموش نکنيد که پنج انگشت يک برابر نيستند و در ھر انيراني اري تأثري که زی کساندي کنی فکر مشما

جامعه انسان ھای خوب و بد يافت می شود، ھمانطور که در کشور ما ھم انسانانی شريف يافت می شود و ھم انسانانی 

 در  آن ھای شادی سر و کار دارند و برااني که با زردشتیخصوص آنانه  رفته اند، باني زردشتري تأثري زاي ضيع ــو

 رابطه دارند ساي که با کلی آناناي زنند؟ ی دست می کارني به چنسند،ي نوی مزي چبرابر پول يا به شکل خدائی خدمتگار،

  ... روس و جرمن و ولي با اسرائاي

ی آن ھا را ماه به ماه فربه  زردشت، خالف آنانی که حساب بانک و ياتيھودي اي تيحي خالف مسیزيچآيا چنين انسانانی 

  ھم ھنوز موجود"افغان ـ جرمن آنالين"، که برخی از آن ھا در پورتال  منینوشته ھا.  کنندینوشته متر می سازند، 

 ! کندی ماهي را سی گر تھمت ياوه گو و ھری ھستند که رویقيحقاھستند، 

مشکل فقدان . ی، مانند جامعۀ ما مشکل جوامعني ـ بزرگترمي داری ما مشکل فرھنگست؟ي ما چۀ مشکل جامعدي دانیم

 مشکل ؛دني اگر راست ھم نباشد چسپی حتشه،ي اندکي و مشکل به ی فکریھوش و مشکل تھمت بستن و مشکل تنبل

 ارزش ل مشکل به خود نپرداختن و مشک و مردم؛ و وجدان و خداقتيق و حتي در برابر شفافتيولؤ مسفقدان احساس

 و مشکل ؛ مردمانيھمچون شما در م، کوته فکر دراز زبان ی؛ مشکل وجود انسانان به جای ضابطه ھادادن به رابطه ھا

 شان ی ھاتيشدن سا" کيکل" به فکر شتري که بيینترني مشکل صفحات اول،ؤرمسيد و غھ متعري غيینترنتيصفحات ا

 سبک گرفتن مشکل و ني زمی روی کشور خود شان باشد، چه سائر انسان ھای تا در فکر انسان، چه انسان ھا،ھستند

ِو حقيقت پسندان   و مردم خاکی مشکل خوار شمردن خدمت گزاران واقع؛ بر دوش آن ھا گذاشته استتيآنچه انسان
 از جھان و از ی خبری و بی بدبختی را که در منتھایدم ساختن مرداري مقدس بۀفي وظگوی و بی اعتنائی بهحقيقت 

 . نادار، ناتوان، زبون و بدبخت ھستندر،ي فقلي دلني و به ھمه و شاش خود می لولند،ُ و در گ برندی به سر میھست

 ريير تغ را که به فکی کسانراي من به شما خواھد بود، زۀ نوشتني آخرنيھم! "اکرم عثمان" ی به قول آقاد؛ي زنده باششما

 . دادرييخود نباشند، مشکل است تغ

ی و سھل آدم وسواس!  سطور شدمني ناچار به نگارش الي دلنيبه ھم.  مطالعه نکرده بودمی شما را به درستی قبلۀنوشت

 .  استني من ھم ھمیبدبخت.  کندی کار را دو بار مکي ھمواره ، مانند من،انگاری

بينش  ني با ھمراي زستم،ي وجدان خود شرمنده نشي من پیول.  درست استً کوتاه من احتماالنشي شما در مورد بنظر

 د،ي اًتلويحا اشاره داشته نادرست، آن گونه که شما دي درست و شادي، شا ضعيف و سخيفبرداشتکوتاه، و با ھمين 

  کنم، بهین سپردوستاخانواده و يا با  و نشستن با حي گردش و تفری توانم برای را که می کرده وقتتيولؤاحساس مس

 . رانمذ گی نوشتن مخون دل خوردن و به

 نوشته نکرده و یزي، چکه از نعمت ھوش برخوردار ھستيد چرا تا حال، با آن د،يعقل عالم ھستبه لطف خدا  که شما

  د؟ي ا قلمی ـ فرھنگی ـ سياسی نکردهکار ساختن مردم داري برایب

، مانند ده ھا "گل ارغوزک"، مانند  امروزً، دفعتاگذرد، چرا نام شما ی پانزده سال مشي کم و ب"افغان جرمن" عمر از

  !؟ ـ  نه قبل بر اين ظاھر شده استنامی که ھر از گاھی فقط يکبار در اين سايت ظاھر می شوند، 

٣٠/٠١/٢٠١۶ 

 


