
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Satire طنز

 
 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٢اول جوالی 

  

  !خوب است که سعدی زنده نيست
  

بود و آدم ھای بی کار و از دنيا بی خبری مثل من گاھی از روی بی حوصلگی و گاھی ھم از  اگر سعدی زنده می

گفتيد که مثالً چه مصلحتی در  گرفتند و می روی فضولی يا نادانی اعتراضی به گفته ھای بزرگان دوران می

صفت معاونين رئيس جمھور و ه انتصاب اشخاصی بيسواد و بی تجربه و فاسد و آدمکشی مانند فھيم و خليلی ب

که بھترين، پاکترين، تحصيل کرده  یافرادی مانند خرم و محمدی و امثالھم به حيث وزير وجود داشت ـ در حال

ترين، خوشنام ترين، وطن دوست ترين و باتجربه ترين انسان ھا در کشور و در خارج از کشور برای احراز اين 

مقام ھا موجود بودند و موجود ھستند ـ که شما به گماشتن اينھا در چنان مقام ھا توسل جستيد و در برابر اين ھمه 

خصوص زورگوئی ھای عطا محمد ه ا و دزدی و اختالس و زورگوئی ھا و جنايت و خيانت، بمافيا و مافيا بازی ھ

، به يقين و بی شک و گمان، شايد از روی آزردگی ...نور و دوستم، با تمام سابقۀ ننگين وی، به مماشات پرداختيد و 

  : گفتند به نصيحت، میبا عتاب و خطاب و شايد ھم با مھربانی و از روی دلسوزی ـ نسبت به سادگی من ـ 

مگر نشنيده ای که بزرگان ! کنی) شاھان(حد نگھدار، ترا نشايد که با آن مغز فرسوده و فکر ناتوان عيب بزرگان " 

و يا اين سخن که " ھرعيبی که شاه بپسندد، ھنر است"يا " صالح مملکت خويش خسروان دانند؟: "جھان گفته اند

  "!! ندپادشاھان از برای مصلحت صد خون کن"

به گفته ھای من ھم که يکی از بزرگترين سخنسرايان جھان و يکی از کسانی ھستم که خاص و عام در ھمۀ گيتی 

دانستی به اين حال و  تو اگر از مصلحت چيزی می! دانند، توجھی نکرد ای شناسند و قدر سخنم را می مرا می

  ! روزی که داری نمی افتيدی

وی ھائی که بزرگان ادب و سياست و اخالق و تربيت ـ از جمله خود من ـ در باب اين ھمه مثن! به تاريخ نگاه کن

خواند و  خسروان سروده و به ستايش آن ھا پرداخته اند، از بھر چه بوده است؟ يکی آن ھا را ھمشأن پيامبر می

  مگر اينھا از تو کم عقلتر بودند؟...! ديگری آن ھا را ھمنشين خدا؛ و تو 

ھمين حکيم وقتی از بزرگی و شأن بھرامشاه سخن می گويد، با ھمه حکمت و !  حکيم نخوانده اندنظامی را بی جھت

  :دانش و فھمش می فرمايد
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  ـدم که نشينی بخوانــبا فلک آنـ

  دری استخوانـپيش من افگن قـ

  کــآخــر الف سگـيـت ميــزنــم

  زنــمـ  بـنـدگـيـت ميــۀدبـــدبــــ

  :خواجوی کرمانی ھم نظر کن" کمال نامه"به اين چند بيت از مثوی 

  چون شدم  از مکنونات  بدر

  باز  کردم  بـه  کائنات  نظر

  ديدم اين ھفت چنبری خرگاه

  ھمچو گردی  بر آستانه شاه

...  

نام آن ھا مثنوی ھا بسرا، اما ه من نمی گويم که کمر بندگی ببند و الف سگ بودن بزن و تمنای استخوان کن، يا ب

  !گفتن و نوشتن آنچه شايستۀ آنان است، نيز بايسته نيستکوتاھی از 

کنی او  زند، مقصدش مصلحت کيست؟ يا فکر می سخن می" مصلحت"دانی وقتی جناب رئيس جمھور شما از  می

  !فکر خودش است؟ه ب

فکر و ذکر او فقط و فقط به ملک و به توده ھای فلک زده، مستمند و دردمندی است که زندگی شان را ھمين 

 به جھنمی سوزانتر از آنچه ما از جھنم تصوری داريم، ،بيسوادان خونخوار و خودکامه ھای زير دار گريختۀ دوران

  !چاره چيست؟. تبديل نموده اند

 وی به ۀحتماً اشار!( درويشی است بی طمع، ناصحی است بی طلب و خادمی است بی مواجب! او انسان بدی نيست

  .) گيرند که از خزانۀ دولت خود ما بگيرد از ھمسايۀ غربی ما می جای اينه  بمواجبی بود که جناب رئيس جمھور

ً  مصلحتی که او با انسان نمايان خونريز و ھوسباز و بيخرد، که امروز بخشی از دولت را تشکيل می  دھند و غالبا

گرفته و آن ھا را با در ارتباط با دشمنان مردم و وطن اند و از غم وطن و محنت محرومان جامعه بيخبر، در پيش 

دھد، برای مصلحت ھمين توده ھا و  مرزد و مورد شفقت و نوازش قرار می آھمه پستی ھا و گناھانشان می

  ! مصلحت ملک و وطن است

ھمينطور مصلحت با برادران تنی و ناتنی اش، مافيای مواد مخدر و مافيای زمين و پول و بانکداری، با به اصطالح 

اسالمی، با جنگجويان طالب، و با نمونه ای از خيانت و خباثت و جنانيت دوران، دوستم، و شما ستون پنجم حزب 

صد ھا انسان بی ارج و آلوده و دزد و دغل و بيعار و بی روزگار ديگری مانند اينھا از برای ھمين مردم و ھمين 

  .خاک است

ۀ تاريخ و سياست و کشور داری، يعنی در ھر کار وی، حتی در بی سابقه ترين کار وی در سطح جھان و در گستر

 بسيار بسيار عزيزش آيت هللا قبول خرج دسترخوان رياست جمھوری افغانستان از دولت  ايران و دوست و برادر

رچند بدخواه ملک و مردم شما بودند و ھستند، راز و اسراری نھفته است ھنه ای و جناب محمود احمدی نژاد، خام

  . شود خصوص در شما، ديده نمیه خواھد؛ چيزی که در بعضی ھا، ب ند میکه فھم آن ھوش و درايت بل

دانم که نسبت و نيت اين دو  می! دھد ھمينطور آنگاه که در انتخاب ھند و پاکستان، پاکستان را برھند ترجيح می

 دوست، و ھند: فرمايند کشور با افغانستان چگونه است، اما، در يک کالم، مصلحت ھمان است که جناب ايشان می

  !پاکستان برادر
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 دانم که تو به اين انسان نيک دلبستگی درخور وی را نداری و ھميشه بيجا و بی وقت تفتيش حالش کرده و ھيچ می

به يقين که . خواھم که بدين زودی ھا قرار از کف ندھی حقش نگفته ای، اما میدر گاھی ھم حتی يک سخن مناسب 

  ! وال و رنجاندن دل خلِق خدا نياورده انداو را برای پريشان ساختن حال و اح

زودی و بعد از دوران رياست جمھوری شان نوشته و نشر خواھد شد، ه حداقل تا برآمدن کتاب خاطرات شان که ب

 سکوت چيز خوبيست، زيرا عيب انسان ھای بی ھنر را می! بايد دندان روی جگر بگذاری و خاموشی اختيار کنی

  ... و !! پوشاند

، بايد خالف رأی سلطان رأئی نجوئی و به اين "به علت متابعت از معاتبت ايمن باشی"خواھی  ی اگر میاز جانب

  :حکايت

  ی  جستـنأی سلـطان  رأخالف  ر

  بخون  خويش  باشد  دست  شستن

  اگرخود روزراگويد شب است اين

  ببايـد  گفـت آنـک مــاه  و پــروين

که شنيدن پند نيکدالن مايۀ سعادت و نشنيدن آن سبب سفاھت و حقارت گوش ھوش و ارادت فرانھی و پند ھا گيری 

  ! است

ھر وقت که از حال و احوال و مکنونات دلش وقوف يافتی و فھميدی که غايت عنايت وی به کيست، اگر ديدی که 

ت و طعنه و مالمت بود، مالمتش کن؛ و اگر توانستی حقوق و نعمت از او باز ستان، و اال نق زدن و بخيلی و شمات

  ". راستی موجب رضای خداست" بدگوئی را بگذار و فراموش مکن که 

توصيۀ من به تو ھمين است که دست از اين حرکات ناعاقبت انديشانه بکش که شايد واقعه ھا در پيش باشند و 

  !" دشمنان در پس

   آخر راه بر کشدند؟ شايد بپرسی چه شد که جامۀ ديگری بر پيکر اخالق و تدبير و آن ھمه مصلحت ھا در

  . اگر چنين سؤالی کنی، خواھم گفت که در اين ھم مصلحتی است که فھم آن برای بسياری دشوار است

دارد و تمامی  ی بر میئقوم گراشايد اين سخن که در آينده برای جلب اعتماد مردم دست از مصلحت گرائی و 

زيرا در افتادن با موج فتنه و اربابان !  مصلحتی باشدراند ھم تنھا حرف و را از رياست جمھوری می(!) متعصبين 

خورد و با  زر و زور در وضعيت فعلی برای انسان عاقل و متينی مانند او که به ھر کاری با نھايت احتياط برمی

ھر يک، خوب و بد، به تصديق عالم و آدم، از در مدارا و سازش پيش آمده است، و يکی از بزرگترين پيشوايان 

ند که رعايت مصلحت و مصلحت انديشی چقدر برايش مھم است، سودی نخواھد دا ھان است و نيک میفکری ج

  ! داشت؛ و راستی، اين را بھتر از وی که داند

  : و در آخر اين بيت

  نـزد ِخــَرد شـاھـی و پيغمبری

  چون دو نگينند بيک انگشتری

  :از نظامی را که معادل شعری

  چنان دان که شاھی و پيغمبری

  دو گوھر بَُود در يک انگشتری
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عنوان آخرين ضربه برای مجاب کردن کامل من ميسرود و زبان ه ابوالقاسم فردوسی توسی سرايندۀ شاھنامه است، ب

  .  شد در کام در می کشيد و با يک خندۀ تمسخر آميز از من دور می

  

٣٠/٠۶/٢٠١٢  

 

 


