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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۶ فبروری ١٠

  بوی بد چاه فاضالب از که بر می خيزد؟
  

 خرد سالی  دختربودنشچند روز پيش يکی از تلويزيون ھای افغانی خبری را نشر کرد از مالئی که مردم به دليل مال 

را که در نزديکی ھای آن محل مورد تجاوز قرار گرفته بود، به وی تحويل دادند که او را به خانۀ خود برده تا فردا نزد 

  . خود و خانواده اش نگه دارد

پاکی و فردا وقتی مردم برای نماز و برای مشوره در مورد آن دختر به مسجد جمع شدند، معلوم شد که مال، اين مظھر 

دين و ايمان و اسالم و تقوا، با ھمه آشنائی با قرآن و خدا از نصف راه خانه، وقتی مردم به خانه ھای شان رفتند، 

به آن دخترک برگشته و دو باره به مسجد آمده شب را با آن دختر در مسجد سپری نموده از سر شب تا صبح چندين بار 

  .سجد، جائی که خانۀ خدا ناميده می شودد سال تجاوز کرده است ـ آنھم در درون مخر

چند بار به مسجد شھر می رود و از بزرگان شھر که ھميشه . سال ھا قبل در شھر ما زنی با شوھرش مشکل پيدا می کند

چند باری مردم آن ھا را آشتی می اندازند، اما . در روز ھای جمعه برای ادای نماز  به مسجد می آيند، استمداد می جويد

 آن زن را تا گرفتن تصميم نھائی برای چند ،باالخره قرار را بر آن می گذارند. اين زن و شوھر حل نمی شودمشکل 

  . روزی به خانۀ يکی از بزرگان مورد اعتبار و اعتماد و متدين و ريش سپيد شھر بفرستند

ير خواه که نمی شد او را يک حيث مقدمه ای برای راه حل نھائی معضله، از سوی يک مو سپيد خ پيشنھاد اين کار، من

  . انسان متدين به معنی عام ناميد، مانند آن مالی با خدا، صورت گرفت

زن دارھا ھم از ترس زنان شان و به دليل دختران جوانی که در خانه داشتند، . به جوان ھای مجرد نمی شد اعتماد کرد

 زنش درھمان تازگی ھا فوت شده بود و صاحب چند از اين ميان يکی که. جرأت بردن آن زن را به خانۀ خود نداشتند

مردم ھم . ًاوالد ھم بود، مردی قرآن خوان و باتقوا، ديندار و ظاھرا مھذب و باخدا حاضر شد که آن زن را با خود ببرد

  . چون فکر می کردند مرد شريف و مسلمانی است، حاضر شدند زن را با وی بفرستند

ۀ اين مرد مسلمان قرآن خوان خداترس نگذشته بود که خبر نکاح وی با آن زن به چند وقتی از اقامت آن زن در خان

  . گوشش مردم رسيد، بدون اين که شوھر قبلی آن زن او را طالق داده باشد

  .می رويم به سراغ رھبران دينی ـ سياسی موجود در کشور. اين دو قضيه را در ھمين جا می گذاريم

 ھا، اين مسلمانان ناب و بی مانند، خدا شناسان فارغ نام دار ترين دانشگاه اسالمی "یمجدد" ھا و "ربانی" ، ھا"سياف"

جھان، مدافعان دين و ديندارانی که با مرکز مسلمانان جھان، عربستان سعودی، رابطۀ نزديک و تنگاتنک دارند، اين 
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ھائی که اين ھا اين ھمه مال را گرد کرده ھمه سرمايه را از کجا به دست آورده اند؟ آيا در اسالم گرد کردن مال از راه 

  اند، جائز است؟  

 ا، ھ"محقق" ، ھا"محسنی" ،ھا " نور" ، ھا "اسماعيل" ، ھا"ظاھر" ، ھا"فھيم" ، ھا"کرزی" ، ھا"عبدهللا" ،ھا"قانونی"

ھا و انسان ھای  ھا و صد ھا نفر از اين سنخ انسان "نادری" ، ھا "گيالنی" ، ھا "جالل" ، ھا "شيرزی" ،  ھا"خليلی"

 برای کوبيدن دشمنانش از آن ھا نقل قول می کند، کسانی که گند و "ھاشميان" و اجداد کسانی که "ھاشميان"مانند اجداد 

تعفن کار نامه ھای حيوانی خود و پدران شان ھمۀ جھان را به ستوه آورده است، در کجا و در کدام آب زالل و 

يا آن مالی بی عار و بی مقدار، و سخيف و کثيف و آن مرد بی وجدانی که در خوشگوار و مقدسی خود را شسته اند؟ 

  شھر ما زندگی می کرد خود را در آب زم زم شسته اند يا در چاه فاضالب مکررويان کھنه؟ 

 بی مقدار و بی شرفی که ديگران را به غسل تعميد متھم می کنند، درحالی که خوب می دانند که کسانی که دروغ گويان

ه دين اعتقاد ندارند به چنين مزخرفاتی دست نمی زنند، با اين گونه دروغ ھای شاخ دار و چرکين و بی شرمانۀ شان در ب

 ۀ فرقی فاضالب بيت الخالهکدام حوضچه ای خود را شست و شو داده اند؟ در آب صاف و پاک چشمۀ کوثر؟ يا در چا

  ھشت؛ جائی که ھزاران عسکر تخليۀ شکم می کنند؟ 

گند که باال شده است؟ از آن مال و آن کسی که خود را در جامۀ مسلمان نيک کردار پيچيده بود، و ده ھا مال و شيخ بوی 

 تعلق دارند، انسانانی که به امانت خيانت می ورزند "ھاشميان"، از انسانانی که به صنف "محسنی"و مولوی ديگر مثل 

رد و ديگری خواھر و دختر مريدان خويش را که به اين رھبران  مردم را به نکاح خود در می آودارو يکی زن شوھر

اعتماد نموده آن ھا را نزد اين ديو صفتان کثافت پيشه به امانت می گذارند، از اين ھمه رھبر و پيشوا و پير و شيخ و 

   ھا، يا بوی گند ما؟"ھاشميان"سيد، اين ھمه رھبران دينی ـ سياسی مورد تأئيد 

با بی حيائی و پرروئی و دروغ ھم نمی توان حقيقت را دگرگون ساخت، و ! با دو انگشت پنھان کردآفتاب را نمی توان 

  .  و اجدادش را به بوی گالب مبدل ساخت"ھاشميان"بوی گند کارنامه ھای ھمکيشان و ھم سنخان خود 

  :قرآن، که اينان آن را کتاب خدای خويش می خوانند، می گويد

 الذين يکنزون الذھب والفضة وال ينفقونھا فی سبيل هللا فبشرھم بعذاب ألی يوم يحمی عليھا فی نار جھنم فتکوی و "

  :  يعنی؛بھا جباھھم و جنوبھم و ظھورھم ھذا ما کنزتم ألنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون

يشان را از عذابی دردناک خبر ده، روزی آنان که زر و سيم را گنجينه می کنند و آن را در راه خدا ھزينه نمی کنند، ا "

اين است آنچه : که آن گنجينه ھا را در آتش دوزخ بگدازند و پيشانی و پھلو و پشت آنان را با آنھا داغ کنند و گويند

که خود را در فاضالب شسته و می  ).٣٥ ـ ٣٤توبه " (برای خود اندوختيد، پس کيفر آنچه را می اندوختيد بچشيد

   ه باال شده است؟ که بايد مشام خود را با دستمال ببندد؟شويد؟ گند ک

به کتاب رابرگيت در مورد پول ھائی که به اين ھمه رھبر دينی وطن فروش در کشور ما از طرف امريکا داده شده 

د،  مرھم بگذارن"ھاشميان"اگر کسانی که می خواھند با دله گری به جراحت ھای اين جا و آن جای . است، مراجعه کنيد

وجدان داشته باشند،  می بينند که تعفن از کجا بر می خيزد و که ھا خود را در چاه فاضالب شست و شو داده و شست و 

  ! شو می دھند؟

در مورد ." يا دين دارند و عقل ندارند، و يا عقل دارند و دين ندارند: مردم بر دو نوع اند: "ابوالعالء معری می گفت

شاگردان وفادار وی، مثل از  و آن دو ـ سه نفر "ھاشميان"يزی نمی گويم، ولی در مورد ًسائر دينداران من شخصا چ

او از .  می توانم با تمام جرأت و اطمينان بگويم که ابوالعالء درست گفته است، منتھا با کمی فرق"فاريابی" و "کاکر"

  ! اين گروه می باشدبی حيائی اين گروه چيزی نگفته است، که نشان از عدم دقت کامل وی در مورد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

از يک طرف نوشته . تو احمق نادان از بس کودن ھستی نمی فھمی چه می گوئی و نمی دانی چه گونه بايد سخن برانی

 و از طرف ديگر باز ھم ،."دوستان سفارش کردند از سکوت کار بگيرم، ولو ديگران آن را رضا بپندارند: "می کنی

 کهيکس": "آن گفتۀ يک خر ديگر مانند خودت را دست آويز قرار داده می نويسی می نامی و حتی بيشتر از چارپاما را 

 اطي فقط با بستن راه شامه از کنارش به احترد،يبگ دي آب غسل تمعیبا فضله بجا نداند و فضله را  آب ونيفرق ب

  ").بارک هللا." (گذشتن بھتر است، تا با اوھم صحبت شدن

 ھم يا از روی نادانی و يا از ترس اين که يکی از "ھاشميان"وغلط نوشته کرده اند و   تمعيد را تعميدبگذريم از اين که

مريدانش را آزرده ساخته از دست ندھد، به اصالح اين کلمه نپرداخته رابطه را بر ضابطه ارجحيت داده است، باز ھم، 

با نشريۀ ايرانی در " ـ از مقالۀ ستمموافق ھ  با شماتيواما دربخش خائن(عالوه بر اين، يک غلط ديگر، يعنی خائنيت 

  . را از شکمبه بد بوی خود بيرون ريخته است.) نقل شده است" دری آشنا شويد

به روی آن ھا ھم پا . اين آدم احمق سست قول بی ايمان حتی به قولی که به دوستانش داده است ھم وفا نکرده است

ی را از اين ھمه چرندگوئی ھايش که سبب بی آبروئی ھر به روی کسانی که به نحوی خواسته اند  و. گذاشته است

  .روزه و بيشترش می گردد، باز دارند

  :به ھر ترتيب

گند از ما بلند نمی شود، زيرا ما تا امروز نه به نام خدا و نه به نام انسان و سياست، به ھيچ نامی، به کاری دست نزده 

اک ترين آب ھا خود را شست و شو داده و ھميشه شست و شو خواھيم ما در پ. ايم که کسی مشام خود را از گند آن ببندد

ما پاک، پاک ھستيم؛ اما کار نامه ھای شما و پدران . داد، اين بوی گند تن ھای کثيف شماست که مردم را اذيت می کند

مۀ جھان را از نام تان به نام دين و به نام سياست و انسان و وطن و انسانيت از قرن ھا تا امروز و تا ھمين لحظه، ھ

  . سياست و از نام دين و ديندار و سيد و مال و شيخ و زھد و زاھد متنفر ساخته است

گفت پروا ندارد؛ در سايه اش می . گفتند در کونت درخت روئيده است. می گويند در کون بی ننگی درختی روئيده بود

  ! نشينم

ھای اين مداری از ھمين سنخ انسان ھای بی ننگ و "  گويکجان مال جان" و آن "ھاشميان"ًمن شخصا فکر می کنم که 

ی به پاک ترين انسان ھا ين وقاحت و زبان درازئبی غيرت ھستند که با ھمه رسوائی ھای تاريخی شان ھنوزھم با چن

  !می تازند

  .يسترا کار نن اين نوشته تنھا به دليل سخنانی که در پای ورق دوم آمده نوشته شده است، با متن مقاله م

ھم غلطی ديگری است، زيرا با اين ترکيب " با نشريۀ ايرانی در دری آشنا شويد"شاعر ايرانی ارجمند در متن نوشتۀ 

چنين فھميده می شود که شاعر برای اين که ايرانی است، ارجمند است، يعنی سبب ارجمند بودنش ايرانی بودنش است، 

  !نه شاعر خوب بودنش

آيا برای يک استاد دانشگاه ادبيات و .  ای، باوجودی که سر سری خوانده شد، سه غلطیدر يک مقالۀ يک و نيم صفحه

زبان و يک داکتر زبان شناسی و گردانندۀ يک نشريه به زبان دری، شرم آور نيست؟ چشم سپيدی و بی حيائی ھم حدی 

  !!دارد

٠٩/٠٢/٢٠١۶  

  

   

 


