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 "خط نوییس به دیگری فرما -از برای خدا ای نویس نده"
 

، در یکی دو سایت معلوم الحال، گویا قلم "صالح الدین سعیدی"دیرگاهیست که شخصی به نام 

 .گفت بگو، می گوید شا فرسائی دارد و هر آنچه دل تنگ

آزاد است نظرات خود را از هر طریقی که  الً مالبته او مانند هر هموطن و هر انسان دیگر کا

 .ثواب بداند، اظهار و ابراز بدارد

اما مشکل در اینجاست که آن جناب بهتر بود خط نویسی را به دیگری می گذاشت تا الاقل در این 

می توانست و دارد که قابل فهم و مورد استفاده بوده  هعرضت بیست سال و اندی، چیزی می توانس

 .باشداز یک معنی و مفهوم برخوردار 

 :بگفتۀ شاعر

 داــرای خـنده از بسـای نوی

 گری فرمایه دـویسی بـخط ن

 ودـوانده شـویس که خـخوش ن ط ـیا خ

 یا خودت همرای نوشته بیا
 

و چند چیز دیگر اند، از " عالم دین"و " کارشناس"ده و سیاست دان و هموطن ما که گویا نویسن این

خود حضور بهم رسانند، تا معنی و اند که باید خودشان با نوشته های  یهمان دسته نویسندگان

 :اگر می گوئید نه، پس دقت کنید که او چه می نویسد. مفهوم نوشته های خود را شرح دهند
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  برادر معزز جالل السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته

  خوانندهء معزز سالم

  .م که با کس به لحن شدت و لحن نا مناسب کردن، مجبور میشوممتاثر

یافتن بدى لذت ندارد و حتى به جزا دادن متخلف خوشى بخاطر نیستم که درین فکر دارم که انسان 

 چرا باید تخلف کند؟

  .خیر هر یک باید کاله خود را قاضى کند و با خود محاسبه کرد

طالب و اعتقاد طالب خدمت به اسالم و . سط و صفوفرهبرى، متو. طالب حد اقل سه حلقه است

با انفجار . افغانستان است اما در عمل در فهم از منابع دینى و در بخش سیاست ها خطاء هاى دارد

فرصت توبهء مسلمان ګنهکار را ګرفته و به صورت عمد به قتل و کشتار مردم بى ګناه هیچ مبرر 

شده در صف مخالف با اسان سازى جواز قتلش را فتاوى مسلمان استاد . سرعى وجود ندارد

. برداست و فتوى نادرست میدانم و مستندات زیاد دارم که چنین عمل نه اسالمى است و نه انسانى

در مسایل فهم از تطبیق حدود و تعزیرات، در بخش ایجاد حاکمیت اسالمى خود را موجه و مطابق 

اما طالب . خش خطا هاى جدى دارند و میکنندفهم درست اسالم میدانند اما در موارد درین ب

ایشان را به نهاد براندازى و نظام براندازى در افغانستان  .خواسته باشد و یانه استابلشمنت پاکستان

من انقدر خالهاى در حاکمیت افغانى . من از نداشتن نظام بر داشتن نظام باورمندم. به کار میبرد

ه کس تصور نه کند اما نظام افغان را بر نظام و حاکمیت سال ګذشته تا حال را میدانم ک 02در 

پاکستان براى افغانستان هیچ حاکمیت نمى خواهد و جنګ در . ایران و پاکستان ارجحیت میدهم

 .افغانستان را بهتر میداند تا منافع پاکستان تأمین شود

اکستان در ملک غیر م ایجاد نه شده و من مستندات کافى دارم که پ7491پاکستان از تقسیم هند 

 .بناء یافته

اما مشکل زمانى پیدا میشود که . من طالبان را جز ستیج سیاسى میدانم و دوستان از ایشان دارم

 .جز خود را کل بداند

در مذاکرات موجود طالب کل قدرت را از امریکا میخواهد و پاکستان و ایران و امریکا با طالب 

و تراژیدى ملت افغان بنابر مواضع و روشهاى موجود  صادق نیست و طالب را دست پاک ساخته

طالب نباید سالح خود را تسلیم و به ترحم حاکمیت افغانى بنشیند اما زمینه . طالب طوالنى میشود

 .بقیه موارد سفارش هاى شما با شما موافقم. ساز تصمیم ملت بر ارزشها باید شود
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در عفوه و ګذشت در مواردى . ان را بشناسیمالهى ما را هدایت نیکى کن که جایګاه خود و دیګر

 الهى هدایت نیکى کن. زمان ګیر و یا عدم پیګیر هم راه حل است

 {آمین یا رب العالمین

، بی مفهوم و بی معنی او را اندکی ته و باال کنیم تا آنچه در باال درگمحال بیائید که نوشته های سر

 :شودادعا نمودم، واضح 

 " .، مجبور میشوملحن نا مناسب کردنو  به لحن شدت کسم که با متاثر"... 

لحن شدت غلط )با لحن درشت یا شدید کسی یا کسانیمتأثرم که با : درست این جمله چنین باید باشد

 (.لحن نامناسب کردن غلط است) و لحن نامناسب مجبور می شوم برخورد کنم( است

فته و ه، اما این هموطن معزز، چپ و راست و این کمترین هرگز آرزو ندارم تا در خمیر مو بپالم

هر گاه و ناگاه هم با است و " یندعالم "چهارشنبه، شام و پگاه و بیگاه، مقاله و نظر می نویسد،

های تلویزیونی مصاحبه کرده و لینک های آنها را در اختیار  و پروگرام ئیرادیوبرنامه های 

و  ئیرادیوپروگرام های ، پس باید دقیق شد که آن ...هموطنان می گذارد تا از آنها مستفید گردند و

چو اشخاص مصاحبه میکنند و از او نظر ی، چرا و به کدام دلیل و روی چه اهدافی با همتلویزیون

 !می خواهند؟

که  درین فکر دارمکه  به جزا دادن متخلف خوشى بخاطر نیستمیافتن بدى لذت ندارد و حتى  "

 "انسان چرا باید تخلف کند؟

بدی . ، یافت نمی شود، بلکه بدی انجام داده می شود"بدی"خدمت آن جناب باید عرض کرد که 

کاش بدی مفقود می شد تا هیچ بنی بشر در روی کرۀ خاکی، قادر . ه یافت شودکمفقود نشده است 

 .به یافتن آن نمی شد

 !، لذت دارد؟"بدی"گفته است که انجام دادن از جانب دیگر کی 

، این جمله آنقدر ُگنگ و بی مفهوم و غیر مرتبط "حتى به جزا دادن متخلف خوشى بخاطر نیستم "

است که جهت توضیح و تشریح و تفصیل آن، هیچ راه دیگر موجود نیست، جز اینکه خود 

 .نویسنده، با نوشتۀ خود تشریف فرما شود، یا اینکه خط نویسی به دیگر فرماید

 .، در جملۀ باال غلط است، باید می نوشتند که در این فکر هستم"درین فکر دارم "

قرار داد تا  ره بینذ، را سطر به سطر زیر "سعیدی"چار ناچار باید این نوشته و این نظر جناب 

 .یک مفهوم نسبی از آن بیرون کرد قالً ا

 :این کمترین بار بار به مسؤالن هر دو سایت متذکر گردیده بودم که
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 "دوصد مرد جنگی به از صد هزار، ر ناید بکارسیاهی لشک" 

 

درد و دریغ که هرگز گوش شنوائی نیافت که نیافت و هر دو سایت در یک رقابت منفی، در اما با 

صدد باالبردن کمیت بودند و کیفیت را قربان کمیت کردند و امروز می بینیم که به اصطالح زیبای 

، مشت "سعیدی"ود آمده است که همین نظر جناب در هردو سایت به وج" گلگل میری"وطنی چه

ها، وقتاً فوقتاً " گلگل میری"البته این کمترین در حد توان خود، باالی این. نمونۀ خروار است

 .انگشت خواهم گذاشت، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

 :ادامه میدهند" سعیدی"جناب 

درست این جمله از نظر این  ".خیر هر یک باید کاله خود را قاضى کند و با خود محاسبه کرد "

 ،خیر: ، باید این گونه می بودو نه هم چند چیز دیگر  "عالم دین" هستم، نه" ترداک"سواد، که نه  کم

 ."کندهر یک باید کاله خود را قاضى کند و با خود محاسبه 

طالب و اعتقاد طالب خدمت به اسالم و افغانستان است اما در عمل در فهم : "... وی ادامه میدهد

 ..."از منابع دینى و در بخش سیاست ها خطاء هاى دارد

است، عمل انتحار و انفجار و کشتار و " عالم دین"این هموطن که گویا! جان مطلب همینجاست

 و هزار و یک کار ناصواب و خالف شرع و خالف افغانیت و انسانیت طالب را، یزیر خون

 توجیه می کند و از نظر او همه و همه، خدمت به" اعتقاد طالب خدمت به اسالم و افغانستان "

البته بعضی غلط فهمی ها در دین و و هیچ مشکلی ندارد،  است افغانستان اسالم و خدمت به

 .، قابل فهم است"سعیدی"سیاست دارند، که از نظر جناب

 :خدا بیآمرزاد حضرت حافظ را که چه خوش گفته بود

 

 گر مسلمانی همین است که حافظ دار

 روز، بود فردائیـام پسر از ـوای اگ

 

 :هد بودبنویسیم، چنین خواکشور خود  این بیت حافظ را اگر با اوضاع و احوال امروز 

 

 دارد" طالب"گر مسلمانی چنین است که

 ردائیـف ودـب ،روزـر از پس امـوای اگ
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، در همین دریچۀ نظر خواهی سایت "کرونا"باری در گرماگرم شیوع " سعیدی"جناب همین

 شککرونا و غضب خداوند، هردو یک سان است که خُ " ، نوشته بودند که"افغانستان آنالین-آریانا"

حتماً جناب شان به یاد دارند که به جواب شان در همان دریچه نوشته ". و تر هر دو را می سوزاند

تشریف دارید و چندین مقاله و نوشته و چند کتاب هم در " عالم دین"که شما محترم که گویا  بودم

و حدیث ادعا میکنید که غضب خداوند،  یتآمورد مسائل دینی نوشته اید، نظر به کدام دلیل و کدام 

 !؟...می سوزاند، پس عدالت خداوندی کجا شد ویکجا ُخشک و تر، هر دو را 

ز و هرگز حاضر نشدند به آن سوال ساده پاسخ ارائه کنند و امروز می بینیم که آن جناب اما هرگ

طبل طالب بر گردن انداخته و آواز گوش " سعیدی"آوازه و دروازه است که طالب برمیگردد، آقای

 .می دهدبیرون  ، بی دغدغهخراش آنرا، از این سایت و آن سایت دیگر

 :ابتطِب مسبرمیگردیم به جفنگیات دیگر آن جنا

با انفجار فرصت توبهء مسلمان ګنهکار را ګرفته و به صورت عمد به قتل و کشتار مردم بى  "

 ".ګناه هیچ مبرر سرعى وجود ندارد

 ...این بدان معنی تواند بود

 

 ادامه دارد


