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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

  
  سيد ھاشم سديد

  ٢٠١٢ مارچ ١۵

  

  !جناب رئيس جمھور، ما نگران سالمتی تان ھستيم
  

آن مشغوليت ھای ذھنی ی و به تناسب ه ئمقام، مسؤوليت ھای وظيفاين يک امر طبيعی است که با باال رفتن رتبه و 

  . ابد يکارمندان ادارات افزايش می

گونۀ مثال، ھيچگاه نمی توان با کار و مسؤوليت ه کار و مسؤوليت و مشغوليت ھای ذھنی يک کاتب حاضری را، ب

منسوبين شورا ھا، و مشغوليت ھای ذھنی يک وکيل شورا، يک سناتور، يک قاضی، يک والی، يک وزير،  

  . صفت يک رئيس جمھور، مقايسه کرده الخره کار خودتان، بن شما و باامشاور

خصوص کار و مسؤوليت و مشغوليت ھای شما که در يک کشور ناآرام، ه کار و مسؤوليت و مشغوليت ھای زياد، ب

دانيد، اگر  دوش تان گذاشته شده است، ھمانگونه که شما ھم میه عقب مانده و فقير وظيفۀ سنگين رياست جمھوری ب

گينی کار و به استراحت الزم و متناسب به آن کار به وقت و زمان آن توجه نشود، سبب خستگی بعضاً مفرط به سن

  .گردد و جبران ناپذير جسمی و روحی می

را خوانده بودم، ساالنه بيشتر از ده ھزار انسان در جاپان به  لمانی که چند سال قبل آناقرار نوشتۀ يکی از مجالت 

  .دھند ھای ذھنی بيش از حد جان شان را از دست میسبب کار و مشغوليت 

داکتران طب ھم به ھمين نظر ھستند که کار زياد و استراحت کم باعث بروز انواع اختالالت در جسم و در روان 

گردد و استراحت که يگانه برطرف کنندۀ خستگی ناشی از کار است، اگر به قدر الزم نباشد، به مرور  انسان می

  . دھد خصوص کار فکری انسان ھا را کاھش میه توانائی کار، بزمان قدرت و 

گی و کاھش مثبت انديشی و ديگر مشکالت روحی و روانی حوصلدر بسياری موارد فقدان استراحت الزم سبب کم 

 که من فکر می نتيجۀ پيشنھاد اخير شورای نام نھاد علمای اسالمی افغانستان و تأئيد شما از آن، تا جائی. گردد می

گی، کاھش مثبت انديشی و انواع ديگر مشکالت روحی روانی است که در اثر کار و کنم، ناشی از کم حوصل

  .مشغوليت ذھنی و گرفتاری ھای زياد عايد حال شما ھا شده است

آياتی که علمای شورای اسالمی افغانستان به استناد آن خواھان اگر در قرآن نظری بکنيد، خواھيد ديد که در کنار 

  . دھند تفکيک جنيستی در کشور شده اند آياتی ھم وجود دارند که اصل برابری زن و مرد را نشان می
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 تساوی زن و مرد در اصل خلقت انسان به صراحت بيان تدر اين آي.  را ببينيداء اول سوره نستبه طور مثال آي

دنبال ايجاد چنين تبعيضی ه رسد که شما ب  بوی تبعيض بين انسان ھا به مشام شما میتاز کجای اين آي. شده است

  . باشيد می

 متوجه ھمۀ انسان ھا، اعم از زن و مرد، تفکر نکنم درک اين مطلب زياد مشکل باشد که روی سخن در اين آي

  ! نام يک مسلمان تعمق کنيده  بتکمی به مفھوم اين آي. است

اين ھم کالم خدائی است که نه تنھا شما، بلکه ھمه . را چگونه بايد تعبير و تفسير کرد" لذی خلقکم من نفس واحدها"

  .پرستند و کالم او را به عنوان واالترين کالم قبول دارند مسلمانان جھان او را می

يشه به وحدت اجتماعی  مذکور که اشاره و رتخصوص به اين قسمت آيه  شما و ھمکاران تان بهدليل عدم توج

که مقابل ايجاب ـ مفھوم فلسفی کلمه ـ ھستند، تا حدودی زياد ھمان خستگی   ھائیتانسان ھا دارد و چسپيدن به آي

در غير . گی و کاھش در حس مثبت انديشی شما گرديده استی ذھنی تان است که موجب کم حوصلناشی از کار ھا

يد که برادر، اگر در اينجای قرآن چنين آمده، درجای ئمای اسالمی بگوتوانستيد به منسوبين شورای عل آن شما می

  ...و!! ديگر ھم چنان آمده است

که ھم به سالمت شما و ھم به حقوق اين ملت بيچاره، خاصتاً به حقوق  پيشنھاد من حضور جناب شما، برای اين

شد، که يقيناً ممکن است ـ زيرا در ھر کشور زنان دربند کشور ما بيشتر از اين آسيبی نرسد، اينست که، اگر ممکن با

ر احوال يروزی برای تغيدنيا رؤسای جمھور و سائر کارمندان رخصتی تفريحی و رخصتی استعالجی دارند ـ چند 

  !! تان به رخصتی تفريحی يا به رخصتی استعالجی برويد

ه طوالنی تر، نيکوتر ـ بسيار بھتر اگر منسوبين شورای علمای افغانستان را ھم به چنين رخصتيی بفرستيد ـ ھرچ

  !!خواھد شد
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