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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ می ٣١
  

  !خری که با پوشيدن پوست شير خود را شير می انگارد
  

سيد محمود " که به نظر آقای "عماد بن محمد الثغری"، تأليف "جواھر االسمار"، يا "طوطی نامه"در يکی از صفحات 

به زبان سانسکرت می " کاتاساريت ساکارا"و " پنجاتنترا"و " سوکه سپتاتی"گرده برداری از کتاب ھای " سجادی

خر، چون صاحبش توان دادن . باشد، حکايتی آمده است از يک مرد فقير و ناداری که خری داشت بسيار نحيف و الغر

وز ضعيف و ضعيف تر می شد تا اين که قدرت برداشتن و بردن کمترين بار را نيز قوت کافی به او را نداشت، ھر ر

از دست داد؛ اما، صاحبش با آن ھم از روی ناچاری و ضرورت می کوشيد تا می تواند از او کار بکشيد، ھمه دار و 

  . ندار و يگانه منبع عايد و اميدش ھمين يک خر زبون و درماند بود

 از هديدن خر ھر روز بيشتر و بيشتر می شد، ولی راه و کار و نشانی برای نجات خر بخت بر گشتناراحتی مرد فقير با 

روزی سؤالی به ذھنش خطور کرد که چرا پوست شيری بر پشت خرش .  به نظرش نمی رسيد،ضعف روز افزون

م خر را شير نيفکند و شبانه خرش را به زمين ھای ديگران برای خوردن علف نفرستد؛ به فکر اين که مرد

  ! تصورخواھند نمود و از او خواھند ترسيد و به او نزديک نخواھند شد و او را از مزرعۀ خويش نخواھند راند

با گذشت زمان و به . با اين انديشه، پوست شيری را بر پشت خر می افکند و شب ھا او را به مزارع مردم رھا می کند

مردم با .  خود مسرور و مشعوف می شودۀبش ھم از اين تدبير مکارانتدريج خر جان می گيرد و فربه می شود و صاح

صاحب . ترسی که از شير کاذب دارند، جرأت نزديک شدن به خر را ندارند تا ھويت اصلی او برای شان برمالء شود

ود سر خر به خر تأکيد می کند که مبادا، حتی از روی غفلت يا ھوس و شکم سيری ھم که شده، بانگ خرانه ای از خ

  ! ولی ھر چه باشد، خر، خر است، و اگر خر نمی بود، انسان ھا خر نمی شدند که اسمش را خر بگذارند. ندھد

شده بود و به راستی خود را شير ژيان و دمان می " سرخ و سفيد"و " چاق و چله"قصه کوتاه؛ شبی خر که اينک 

" نھيق"از کف داده به کشيدن صدا، يا بھتر بگويم  از سر مستی و خرگری صبر ،پنداشت، با شنيدن صدای خری ديگر

ش بلند نشده بود که صاحب مزرعه که از قضاء ھمان شب برای آب "عرعر"ھنوز چند تا . و يا بانگ خری آغاز کرد

دادن مرزعه اش در آن جا حاضر بود، با تعجب و حيرت زائدالوصفی متوجه می شود که آنچه را که از سر شب در 

چوبی را بر می دارد، و تا توان دارد خر را فرو می کوبد و از مزعه اش، ! يند، خری است نه شيریمزرعه اش می ب

  .که اينک بيشتر به سر موی ريخته ای می ماند، بيرون می کند

  :از نظر ريخت شناسی
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 را خری که با گذشت زمان خر بودن خود.  کودن ھمان خری است که او را پوست شير پوشانده اند"ھاشميان"ـ 

ی که در واقع سلطان حيوانات خوانده می شود، در ذھنش شکل می ئفراموش می کند و تصويری از حيوان درنده و قو

گيرد و ساحت منتسب به ديگرن را ميراث اجداد دين فروش و دزد خود فکر می کند و به ھر جا که دل و عقل خرانه 

  ...وب کلفت و تنبيه و فروکوفتن ديگران وی را واش خواست، بدون ترس و واھمه قدم می گذارد ـ غافل از چ

 خويش اين بزرگ خر و استاد خران را مست می سازند و ۀخران" عرعر"ھا ھم با "قاسم قاسمی"ـ خران ديگر، مانند 

  . انداختن می آورند" تيز"بر سر 

ِخر مفلوک صد جا پاره و ، ھمان مرد فقير و بی بضاعتی ھستند که برای فربه ساختن اين "افغان جرمن"مسؤوالن ـ 
، بر پشت شعامل پاکستان، از راه تعريف و تمجيد و باال زدنۀ  جنايت کار و خونخوار و دوران زد"مال عمر"ۀ راحل

وی پوست شير افکنده اند و آن را ھرازگاھی به ساحت امن ديگران می فرستند تا بازار پورتال گرم و گرم تر شود؛ 

 با بی بضاعتی صاحب بيچارۀ خر اين است که صاحب خر از نظرمادی فقير و "جرمنافغان "منتھا فرق بی بضاعتی 

 از نظر معنوی و منطق و استدالل و انديشه مفلس و فقير و بی بضاعت است ـ با "افغان جرمن"بی بضاعت بود، ولی 

  .ھمه کش و فش و القاب و نام نويسندگان و کارگذارانش

، ھنوز درک نکرده است که "جرمن" و "افغان"وعرض تشکيالتی اش، اعم از  با ھمه طول "افغان جرمن"چرا؟ چون 

کدام مسائل در زمرۀ مسائل شخصی به شمار می روند و کدام مسائل و مطالب مربوط به موضوعات عامه و ھمگانی و 

ی را که خانم  مطرح نموده بودند، و تبصره ا"کاظم"آيا موضوعی را که جناب محترم داکتر صاحب . ملی می باشند

سرآمدان ، می توان موضوع شخصی تلقی کرد؟؟ آيا مسؤولين يک پورتال که خود را )نوشتند( ديکته کردند "نرگس"

راستی اين قدر کوته فکر باشند که نتوانند يک مطلب ھمگانی را از يک مطلب شخصی می توانند ب می خوانند دوران

  !! تمييز کنند؟؟

که با احساس مسؤوليت وجدانی، انسانی و ملی خويش حامی و بانی آنچه به يک ملت  صاحب ملکيتی استـ نگارنده، 

 مال کردن آن ھستند، خود را مکلف می داند تا با يک چوب به یتعلق دارد و رھزنان خوک صفت در پی دزديدن و پا

  !نھايت گنده و درشت به جان اين دزدان بيفتد

  :، اين است کهنتيجۀ اخالقی که از ين حکايت گرفته می شود

  .شير پنداشتن خر خود را، يعنی خرگری يا حماقت

  .پوشاندن پوست شير به خر، يعنی فريب کاری

" ھل من مبارز"فرستادن خر به امالک ديگران، يعنی حق ديگران را نا ديده گرفتن و زور گفتن و شرافکندن و نعرۀ 

  .سر دادن

  :"افغان جرمن"برداشت من از کار 

نه برای اشاعۀ حرف ھای خرانۀ اين خر بزرگ و استاد خران بی شمار که موجب شد مشاجره ميان آماده ساختن زمي

من و او که از دير زمان فرو خفته بود، با تعرض مستقيم وعلنی وی نسبت به من از سر گرفته شود، يعنی با دست زدن 

در گذشته اين کار را نموده که مان گونه به يک عمل بی نھايت سخيف، بزدالنه، شرم آور و غير شريفانه، دو باره، ھ

  .بود، ايجاد غايله و شر کند

  :ِو برداشت من از قھر خرانۀ بزرگ خر دوران

 به کمک "نرگس"، فرار از بررسی مطالب مکتوبی است که خانم ...يگانه علت به ميدان انداختن موضوع جنسيت من و

  . نسبی من مطرح نموده بود
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گون وی از اين ھراس دارند که با دنبال کردن آن موضوع چلو صاف کثافت کاری و جنايات استاد خران وحاميان گونه 

بيشتر خلق ـ پرچم، که وی و بسياری از ھمکاران قلمی وی و رفقای پورتالی اش، من جمله کسانی که پشت نام قاسمی 

 به ،در گذشته و چه در حال حاضر و من بسياری از آن ھا را می شناسم، و ده ھا تای ديگر که چه می شوندھا پنھان 

حمايت وی برخاسته اند و ھنوز وقت نام بردن از آن ھا نرسيده است و به نحوی از آنحاء با اين دو باند جنايت پيشه و 

مزدور و منفور ھمکاری داشتند و ھنوزھم از آن ھا و جنايات و وطن فروشی شان حمايت می کنند و دست شان به 

 ، از بام نيفتند...افغان آلوده است و برای اين که واقعيت ھای ديگر، مانند خاک فروشی شان وخون يک و نيم ميليون 

اتحادی از زاغ  .ا به سوی ديگری منحرف کنندراين ھمه جار و جنجال را به راه می اندازند و می خواھند اذھان عامه 

 ھا و سنگ پشت ھا و گوريال ھا، ه و روباھا و کل مرغ ھا و موش ھا و کور موش ھا و سگ ھا و گرگ ھا و شغال ھا

 ملی گرايان صداقت پيشه و پارسا و ه مزدور دوران جنايت بار خلق ـ پرچم علي ھمه مردار خواران و درنده خويانيعنی

  !  شريف و مردمی،آزاده

با ايشان . ام دارم، با آن که در برخی از مطالب با ايشان ھم نظر نيستم، به داليل عديده ای احتر"کاظم"من به آقای 

 خانم به شکل گله گفته است و من ھم تا حدودی با آن موافق ھستم، بيشتر بحث نخواھم کرد، "نرگس"عالوه بر آنچه 

نه از خران مفلوک و متعفنی که ملبس به ! اما به ديگران، چرا؟. بنويسند) ما(حتی اگر ايشان جوابی ھم به آدرس من 

قلم، ) قدم و(از آن چه حق است با !!  از حاميان رنگارنگش باکی به دل راه خواھم دادم، و نهرس دارپوست شير باشند ت

با ھر زبان و کالمی که باشد، اگر با زبان نرم و مبتنی با منطق و استدالل مطرح کردند، با زبان نرم و مبتنی با منطق 

ان درشت و خارج از چوکات ادب، دفاع و استدالل، و اگر با زبان درشت و خارج از چوکات ادب مطرح کردند؛ با زب

  .خواھم کرد

اميد است خوانندگان اين نوشته به عنوان شاھد به ياد داشته باشند و فراموش نکنند که اين جدال را ھم، مانند جدال 

 آغاز نموده است؛ زيرا يکی از خصلت ھای "افغان جرمن" و حامی وی تشکيالت "ھاشميان"پيشين، استاد خران، يعنی 

 را آغاز می کنند، ولی در آخر کارزار با ديده درائی قتال يار کريه و زشت اين جماعت آن است که شر و جدال وبس

  "! ما نبوديم"بسيار زياد وقاحت آميز می گويند که 

 ٣٠/٠۵/٢٠١۶  

 

 

 
 


