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سیدهاشم سدید

مرا به خیر تو امید نیست ،شر مرسان!
بخش اول

نامۀ یک ایرانی ،احتماالً شاهین نام ،که بعد از این گاه به همین نام و گاه به نام همسایه یاد خواهد شد ،منتشر در سایت
"شبکه اطالع رسانی افغانستان" ،مرا به یاد توصیه ای انداخت که سعدی در گلستان ،باب چهارم حکایت نموده است.
می گوید" :یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت ،و ثنایی برو گفت .فرمود تا جامه ازو برکنند ،و از ده بدر کنند.
مسکین برهنه به سرما همی رفت ،سگان در قفای وی افتادند خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند .در زمین
یخ گرفته بود عاجز شد .گفت :این چه حرامزاده مردمانند سگ را گشاده اند و سنگ را بسته اند .امیر از غرفه بدید
و بشنید و بخندید .گفت ای حکیم از من چیزی بخواه .گفت جامه خود می خواهم اگر انعام فرمائی.

امیـدوار بــ َود آدمی بـه خـیـر کسان
مرا بخیر تو امید نیست ،شر مرسان
ساالر دزدان را برو رحمت آمد و جامه بازفرمود و قبا پوستنی برو مزید کرد و درمی چند.
و اینک به تأسی ازهمین توصیه و حکایت ،به این همسایه می گویم که ما افغانان را به خیر شما ایرانی ها امیدی
نیست ،لطفا ً به ما شر مرسانید .به کار خود برسید ،اگر واقعا ً به اصطالح خود شما ایرانیان ،آدمی با معرفتی هستید!
البته یادآوری این نکته نیز الزمی است که نوشتۀ این همسایه ای از دایه مهربان تر ما ،تبصره ای است که در پای
نوشته زیبای طنز گونۀ یکی از قلم به دستان خوب افغان به نام شهاب ثاقب در سایت مذکور نشر گردیده است و من
این نوشته را بعد از همین مقدمه نقل میکنم و به دنبال آن توصیه های آقای شاهین بما افغان ها را:

شرایط مذاکره با طالبان
امریکایی ها شرایط مذاکره با طالبان را اعالم کردند:
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

1ـ باید یک توافقنامه ی امنیتی میان امریکا و طالبان امضا شود.
 -2در رهبری طالبان مال هیبت هللا آخوند و مال یعقوب پسر بزرگ مال عمر بصورت پنجاه پنجاه قرار می گیرند و
این قرار با میانجیگری بچه کاکای جان کری به عمل می آید.
 -3نیروهای امریکایی به طالبان شلیک نمی کنند و طالبان هم به احترام عساکر امریکایی [هر وقت با آن ها رو به
رو شدند] لنگی هایشان را از سر بر می دارند.
 -4طالبان مکلف هستند که با داعش بر سر بیرق سیاه و سفید جنگ نکنند .ما [امریکایی ها] مصارف تمام بیرق ها
را بعد از تصویب کانگرس پرداخت می کنیم.
 -5ما یک نماینده ویژه امریکایی در امور طالبان [را] به افغانستان می فرستیم .خواهش می کنیم با او رفتار خوب
داشته باشید و به جا های ممنوعه ی او کاری نداشته باشید.
 -6حکومت افغانستان را وادار می کنیم که با شما صلح کنند ،شما را با تفنگ هایتان در بغل بگیرند و از کومه ی
سمت راست و چپ تان چند ماچ مزه دار کنند.
 -7شما حق دارید با حضور زنان در سیاست ،هنر ،تحصیل و در نظام مخالفت کنید اما حرف های نماینده ویژه ی
ما در امور زنان را که خانم الورا انترنشنال هست گوش کنید و هر چه او گفت انجام بدهید.
 -8ریش ،چیزی خوبی است .ما با آن مخالفتی نداریم .مصارف رشد ریش شما در سال  2019را از مالیه دهندگان
امریکایی پرداخت می کنیم.
 -9تروریست های خارجی برای سیاحت به شمال افغانستان می روند .آنها می خواهند ریشه های حضور مال مامد
جان را در مزارشریف کشف کنند .ما به آلمانی ها گفتیم با آنها کاری نداشته باشند ،شما هم [با آن ها] کاری نداشته
باشید ،بگذارید مصروف کارشان در شمال باشند.
 -10در صورت شکستن این تفاهمنامه ما با شما مذاکره ی مستقیم نمی کنیم و شما مجبورید باز هم از طریق موالنا
فضل الرحمان پاکستانی با ما در تماس شوید.
حال تبصرۀ این همسایه ،که از روی نیم سطر آخر نوشتۀ شان میتوان حدس زد که یا اسم شان "شاهین" است ،یا
قدس سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران" ،بهمین نام و با شماره  67هستند:
ایشان منسوب به قطعه یا بخشی از "سپاه ِ
«من به عنوان یک ایرانی یک پیام برای شما دوستان افغانستانی دارم شاید شما تهدید های ترامپ احمق و پاسخ های
روحانی و سردار سلیمانی را دیده باشید .خوشی و ناخوشی شما برادران با ما ایرانی ها به هم گره خورده است.
متاسفانه امریکا بخاطر تهدید ایران هم که شده نمی خواهد در افغانستان ثبات و عدالت و امنیت و پیشرفت حاکم شود
و مخصوصا ً با اقوام فارسی زبان تاجیک و هزاره دشمنی دارد که برای مقابله با ایران است اما من خبرهایی دارم و
مژده دارم برای شما؛ شاید غیر قابل باور .یک مثال میزنم .شما شاهد بودید که امام خمینی ره بنیانگزار انقالب و
جمهوری اسالمی ایران چند حادثه بزرگ را از قبل پیشبینی کرده بودند:
اول شکست شوروی که در نامه دعوت گورباچوف به اسالم بود.
دوم اینکه امریکا هیچ غلطی در قبال ایران نمی تواند کند.
سوم بیداری اعراب و مسلمانان را ایشان پیش بینی کرده بودند.
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امروز مسلمانان حد اقل دریافته اند که زیر بار حاکمان دست نشانده استعمار نروند .امروز هم رهبر کنونی جمهوری
اسالمی اموری را پیش بینی کرده که مطمئن باشید بدون شک چه باور کنید و چه باور نکنید ،چه تعجب کنید چه
تعجب نکنید ،واقع خواهد شد ،چون مبتنی بر اسراری از بشارت ها و نشانه ها و اسباب ظهور امام مهدی عج می
باشد .شما اگر در این راستای بیداری و اتحاد مسلمین گام بردارید خود را به جریان حق خواهی نزدیک ساخته اید
اما اگر به زیر بیرق طاغوت ها بروید قضیه فرق خواهد داشت این عصر عصر شکست و نابودی قطعی اسرائیل
توسط لشکر مقاومت با محوریت ایران خواهد بود .جبهه مقاومت مسلمین امروز از ایران ،عراق ،سوریه ،لبنان،
یمن ،نیجریا ،فلسطین و لشکر زینبیون پاکستان و فاطمیون افغانستان شکل گرفته است و در مرز اسرائیل امروز فقط
آماده یک دستور هست تا اسرائیل را از کره زمین محو نماید .امروز سپاه قدس ایران در سراسر غرب آسیا بیش
از 200هزار موشک (راکت) آماده به شلیک هدف گزاری شده بر اسرائیل و پایگاه های امریکایی و مزدوران شان
موجود دارد بخصوص قسمی از آنها در شام و عراق و یمن موجود می باشد .بشارت دیگر این که یقیین بدانید حکومت
هایی که با اسرائیل و امریکا همدستی مستقیم داشته باشند و در جنایات و مسلمان کشی شریک باشند قطعا ضربه
خواهند خورد؛ به قول رهبر معظم ما بینی آنها خاک مال خواهد شد .شما امروز می بینید بیش از ده کشور دنیا
تالش کرد اهداف شیطانی خود را در سوریه و عراق پیاده کند اما در نهایت همان شد که ایران گفته بود هم بشار اسد
ماند چون در جبهه مقاومت علیه اسراییل شریک بود و هم محور مقاومت یمن خواهد ماند ،چون علیه اسراییل برنامه
و تدارکات موشکی (راکتی) دارد .امروز رابطه اسراییل و امارات وعربستان کامالً آشکار ،نمایان و واضح شده
است .شما دیدید که ایران گفت اگر قرار باشد تنگه هایی داریم که خرید و فروش کل نفت دنیا را با خطر مواجه می
کند .فقط تن گه هرمز که در اختیار ایران است به تنهایی نیمی از کل نفت جهان را عبور میدهد .سردار سلیمانی
گفت از حاال دریای سرخ بر شما نا امن شده است وعربستان مجبور شد بعد از انفجار 2ناوچه نفت و ناو جنگی خود
به طور موقت عبور نفت از دریای سرخ را متوقف نماید .همچنین انصارهللا بعد از استهداف [مورد هدف قرار دادن]
دقیق شرکت نفتی آرامکو عربستان و فرودگاه (میدان هوایی) ابوظبی توسط پهبادها اعالم نمود از حال به بعد پایتختهای
شما در امان نخواهد بود .رییس جمهور ما اعالم کرد جنگ با ایران مادر کل جنگ ها خواهد بود و با دم شیر بازی
نکنی د .حال به شما دوستان بگوییم شما نگران نباشید سقوط حکومت وهابی سعودی عربستان و همچنین سقوط اسراییل
و پایگاه های امریکایی حتمی خواهد بود هرچند شما بسیار متعجب شوید و این را فکاهه بدانید اما این حقیقت است.
اگر نمیدانید ،از رزمندگان فاطمیونی بپرسید .لذا شما خود را به جهانخوران احمقی همچون ترامپ متصل نسازید که
درعواقب جرم شان شریک نشوید بلکه به عکس شما با جبهه مقاومت اسالمی علیه مستکبرین هم پیمان شوید یا اینکه
حد اقل مثل کشورهایی همچون الجزایر ،عمان و پاکستان بیطرف بمانید .خود را داخل در سربازهای سعودی علیه
مسلمانان نکنید که سرنوشت قطعی آنها سوزانده شدن زیر آتش موشکهای (راکت های) مقاومت خواهد بود.
والسالم س .ق .ج .ا .ا .شاهین»۶7

قبل از این که نظریات خود را در باره مطالب مندرج در نامۀ آقای شاهین ابراز بدارم ،می خواهم به دو نامه از دو هموطن
عزیز و گرامی که به جواب این همسایۀ یاوه گو نوشته شده است ،توجه کنید:
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آقای عزیز ،رجزخوانی ها را کنار بگذارید .بگذارید درعمل ببینیم آینده چه چیزی را به ثبوت می رساند .شاید بازهم

شاهد جام های زهری که در اثر شکست در جنگ عراق نوشیدید ،باشیم .همچنان خفت امضای برجام های تحمیلی  2و  3و،...
مانند برجام  1را .درحال حاضر لطف کرده دست از سر ما بردارید .اگر واقعا ً دل تان به حال ما افغان ها می سوزد ،به
سردمداران کشور تان توصیه کنید که دست از مداخله در امور کشور ما بردارند و بیشتر از این طالب خون آشام را تقویه و
مسلح نکنند و برای تخریب به افغانستان نفرستند و ما را زیر فشار قرار ندهند .ساغر از قلعه کلخک.


مهدی ثاقب عالی بود .اما تذکر به برادر ایرانی وقتی طالبان مزار را گرفت تمام دیپلمات های شما را به شهادت رساندند

ملت افغانستان ازاین جنایت خشمگین شد و ابراز همدردی میکرد.ازشما یک سوال دارم شما چرا طالبان را درمقابل نیروهای
امنیتی پلیس و ارتش افغانستان حمایت می کنید؟ .مدونید [میدانید] با حمایت شما در جنگ فراه و نیمروز [طالبان] چه قتل عامی
انجام دادند .وقتی طالبان و داعش را آمریکا حمایت میکند شما بدتر از آمریکا دشمنان ملت افغانستان را حمایت میکنید .این
خیلی ساده لوحانه است که اگر طالبان در قدرت برسند با شما کنار بیایند .اگر مساله آب است ،راه حلش از راه دیپلماتیک است،
نه حمایت نیروهای آی.اس.آی پاکستان .فقط اینو بگم [این را بگویم] که از این عمل شما متاسفم .درحالی که ملت افغانستان هم
درجنگ عراق و هم در جنگ سوریه در کنار شما بود.اگر بچه های فاطمیون نبود شما نمیتوانستید با اسد داعش را شکست
دهید.
ادامه دارد

چند تبصرۀ کوچک برسه نوشتۀ باال:
.....
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