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  عزيز نعيمی

  ٢٠١۴ اکتوبر ١٣

  باز ھم سندی از توحش اسالمی
نبال با آن که ھر روز صبح زود و در اولين فرصت ممکن و قبل از آن که اعضای کارکن خانه، از منزل بيرون شده د

آزاد -زادآافغانستان «، لب تاپ را روشن و با رفتن به انترنت، مستقيماً با پورتال روان شوندو آوردن نان کار 

 از پورتال را به صورت گزينشی، استاد ی، باز ھم برخی مواقع مطالبو مطالب مندرجۀ آن آشنا می گردم» افغانستان

در اوايل نمی دانستم که منظور از اين کار چيست و رويم ھم . د می فرستبه آدرس ايميلم نيز» موسوی«عزيزم آقای 

قتی نيک دقت نمودم، متوجه شدم نشی را جويا بگردم، مگر بعد ھا وفرستنده سؤال کرده و علت چنين گزياز نمی شد تا 

ته باشد، از من که استاد می خواھد با آن ارسال نه تنھا توجھم را به مطلب مورد نظر جلب نمايد، بلکه بدون آن که گف

می خواھد تا در باره غور و دقت بيشتر نموده، در صورت امکان نظراتم را در آن مورد با خوانندگان پورتال در ميان 

 از آدم تنبلی مانند من کار کشيدن و ادای دين در قبال ميھن و مردم است، اگر ، اين روش که درواقع بدون گفتن.بگذارم

ه می توانم، مھمترين عامل در نگارش مطالبی است که گاھگاھی از اين قلم تقديم ننويسم يگانه، به جرأت نوشت

  .خوانندگان عزيز گرديده است

 ميزان، ايميلم را باز نمودم و در آن پارچه شعر گويا، محکم و کوبندۀ ٢٠ اکتوبر مطابق ١٢وقتی امروز صبح يعنی 

 که ارسال اين پيام چه کار ارزشمندی بوده نمودم، متوجه شدمرا مشاھده » سربريده«مبارزه نستوه آقای توخی معنون به 

به بعد ھا آن داشت که با تمام احترام مبارزاتی که به گويندۀ آن پارچه شعر دارم، مطالعۀ  است، ورنه اين امکان وجود

 ازمی گردد و زيرا از يک طرف نادانی و نافھمی در مورد شعر که منتج به نبردن لذت از تمام اشعار . موکول می شد

کم مانده است دلم را از ھرچه شعر است بد کند، با تأسف که » ...دل«خواندن اين ھمه شعر راجع به طرف ديگر، 

  .مطالعۀ اشعار را نزد من به تأخير می اندازد

آن ی  و نه ھم زياد با مکتب ھااز آنجائی که من نه از ساختمان شعر چيزی می دانم» سربريده« به ارتباط پارچه شعر

از شنا ھستم، به خود اجازه نمی دھم، تا قضاوتی نمايم، فقط صرف می نگارم که اگر شعر واقعاً کالم آھنگينی است که آ

ھمان شعری يافتم که نه تنھا پيام گويندۀ آن را به انسان می رساند، را » سربريده«دل برخاسه و به دل می نشيند، پارچۀ 

 بيشتر از يک کتاب محتوا تقديم تزاز و حرکت در آورده، در مجاورت با آن عکسبلکه تاروپود وجود انسان را به اھ

  .  خواننده می نمايد

ث به ارتباط پختگی شعر را می گذارم به شعراء و شعر شناسان تا گذشته به اجازۀ شما خوانندگان گرامی، بحدر اينجا 

زنده نمايند تا چه رسد را   به مانند اين پارچه مرده ھا کالم شان اباز دل، جگر بحث در مورد مطالب روز را نيز يافته، 
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به زنده ھا و در عوض بحثم را ابتداء از عکس و تبصره در آن مورد آغاز نموده، در خاتمه خواھيم ديد که عمل جالد 

  : استهمرداننا  به معيار افغانھا چقدر مرداز ديد يک تا چه اندازه برخاسته از اعتقادات دينی اش  بوده و 

  

  باز ھم سندی از توحش اسالمی

  !خوانندگان نھايت عزيز

با تمام آن که مشاھدۀ چنين عکسی زجر دھنده، عذاب آور و از فاعالن آن مشمئز کننده است، لطف نموده بارديگر به 

ه در يک طرف يک اخوان بچۀ قاتل که از قتل يک زن چنان ب. يد و با دقت جزئيات آن را نگاه کنختهاين عکس نظر اندا

ه خدای محمد برايش وعده به ھزاران حوری کوجد آمده که گذشته ازخوشحالی ظاھری قريب است پرواز نمايد تا باشد 

د و در جانب ديگرلبان متبسم اسطوره زنی که مرگ را به تمسخر گرفته با وجود التھاب و زخم اندگی در نموده برس

  ديگر توان رقابت با آن را نداردموناليزاکه تبسم معروف لبخندی زده، چنان نه تنھا بر روی مرگ ، لبانشسمت چپ 

بلکه ھرچه دين و مذھب است و ھر آن تعداد جالد و آدمکشی را که نظام سرمايه و در رأس ھمه امپرياليزم امريکا 

  .پرورش داده، با تبسمش در پيشگاه تاريخ محکوم نموده است

ز و کشيده، با صورتی آرام  چنان که گوئی تازه عروسی است که يک نگاه به سيمای اين زن جوان، با آن گيسوان درا

به خواب ناز رفته است و در مقابل چھرۀ جالد و خندۀ ھرز آن می رساند که در يک جانب عشق سرشار به آزادی و 

  و در طرف ديگر انسان نمای شکست خورده واعتقاد راسخ به پيروزی انسان عصر بر بھائيم جھالت قرون وسطا است

 فرھنگ برده ساز دينی و مرد ساالرانه اش را بقبوالند و چه بسا از ،تحقير شده که نتوانسته در زمان حيات، بر آن زن

مقتول چنان علو ھمت و مناعتی ديده است که حتا بريدن و به نمايش گذاشتن سرش نيز نمی تواند آن عقدۀ حقارت را 

  .اندکی کاھش دھد

  : از کجا مايه گرفته استزن کشیو اما 

جرت ا مھکه از مطالعۀ تاريخ اسالم بر می آيد، محمد خالف فرھنگ غالب در بين اعراب قبل از اسالم، به دنبال تاجائی

به مدينه و در جريان تبديل شدن به يک قدرت ويرانگر، در کنار ساير ترور ھا و قتل ھای سياسی حريفان و منتقدين 

  . را نيز در دو مورد جداگانه به قتل رسانيده است دو زن ،قدرت ويرانگرش
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 يکی از معدود زنان باسواد و دارای قريحۀ شعری در بين مردم مدينه عصماء بنت مروانامر به ترور نخستين مورد 

نظام ديانت و آن زن که نمی خواست مقابل محمد و دين ادعائی اش تمکين نموده، آزاديھای اجتماعی اش را فدای . بود

وقتی اين انتقاد به گوش . آلۀ تناسلی مرد ھا نمايد، در يکی از اشعارش، محمد و دين او را سخت انتقاد نموده بودافع مد

 بلکه نخستين  محمد بيسواد نبود،ی مسلميناعخالف اد« محمد رسيد و يا به ادعای برخی از مؤرخين خود خواند

 حفيظ هللا امين وفاداری در شاگردی را از وی فرا گرفته - ددرسھای سواد آموزی را از يک معلم يھودی فراگرفته بو

  : به شدت خشمگين شده، فرياد برآورد»- بود

  » از شر دختر مروان راحت کنداھيچ کس وجود ندارد تا مر« 

، آمادگی اش را اعالم داشته» عمير بن عدی« اجداد معنوی طالب و داعش به نام ازبعد از اين تقاضای محمد، يکی 

  . گرفت تا دستور جنايتکارانۀ محمد را عملی نمايدتصميم 

اين نامرد بزدل، شب ھمان روزی که محمد دستور به چنان جنايتی را صادر نموده بود، دزدانه وارد خانۀ آن شاعر 

، از طرف نگونبخت گرديده در حالی که وی در کنار فرزانش خوابيده و حتا پستانش در دھان طفل شير خواره اش بود

  . طالب مورد حمله قرار گرفته به وسيلۀ شمشير قلبش شکافته شد-  مرد داعشیآن نا

کشتار بيدريغ زن کشی محمد به مثابۀ سنت در ھمانجا خاتمه نيافته، بلکه به دنبال سرکوب خونين قبيلۀ بی قريظه و 

 بلکه به کنيزی و غالمی بايد مردان آن و با وجود آن که در آغاز اعالم داشته بود که زنھا و کودکان نبايد کشته شوند،

 و با او جر و بحث می نمود و گويا دختر  را که تا ھنگام مرگ نزد عايشه نشستهحسن القرظیکشانيده شوند، زن 

طبق متون تاريخ وی که جرمی به جز پرتاب يک سنگ حين . ابوبکر نزد وی کم آمده بود، نيز به قتل رسانيدند

، وقتی به سوی قتلگاه برده می حمد و لشکر جنايتکارش کار ديگری انجام نداده بودمحاصرۀ قبيلۀ بنی قريظه از طرف م

اين زن از چنان عظمتی . شد، بدون کدام خوف و ھراسی با خوشروئی و لبان متبسم به طرف قتلگاه گام می گذاشت

  :اردبرخوردار بود که عايشه دختر ابوبکر و ھمسر محمد آخرين لحظات عمر اور ا چنين بيان می د

تا کنون زنی بدين خوشروئی و خوشخوئی و نيک نفسی نديده بودم؛ وقتی برخاست که به کشتنگاه برود به او گفتم « 

  »برای من زندگی ارزشی ندارد«: جواب دادهبا خند» .می خواھند ترا بکشند«

  !خوانندگان عزيز

 گوله به خاک می افگند، و يا در جای ديگری از وقتی اينک می بينيد و يا می شنويد که طالب در ستديوم کابل زنی را با

، افغانستان سنگسار و يا گلوله باران می کند و يا می بينيد و يا می خوانيد که داعش، جبھة الصرة، بوکو حرام، الشباب

 جمھوری اسالمی و يا گروه و يا دولت اسالمی ديگری، زنی را سر می برد، زنانی را به اسارت کشيده بعد از تجاوز

دسته جمعی به فروش می رسانند، نبايد بپنداريد که اين کار ھا، اسالمی نيست و با چنين حکمی در دام تبليغات 

تمام اين جنايات و سربريدن ھا اصل اسالم است که گاھی به صورت علنی و زمانی ھم به . امپرياليزم و ارتجاع بيفتيد

اسالم عملی گرديده، با چنين جنايتی ھم پول به دست می صورت غير علنی از جانب اجيران امپرياليزم در کسوت 

  .شان سرھم بندی می نمايندموھوم آورند و ھم توشه ای برای آخرت 

  :مرد افغانو اما از موضع يک 

، به صراحت نوشته  خانوادگی و اجتماعيی که بزرگ شده امھنگ خود شناخت دارم و در مناسباتتا جائی که من از فر

 اش داشته باشد، زدن زن و دست مردساالر جامعه ترين آشنائی با ھمان فرھنگد يک مرد افغان که کموانم، از ديمی ت

نانه ترين عمليست که می شود از يک مرد انتظار نه ترين، غير شريفانه ترين و جبود کردن برروی زن، نامردابلن

ب ماندگی اش، معرف يک حقيقت است که با تمام عق» زن را با نان، با لباس، با خلق خوش بزن«ضرب المثل . داشت
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از نيز مرد واقعی افغان نه تنھا خودش دست بر روی زن بلند نمی کند، بلکه دستی را که بر روی زنی بلند می گردد، 

  . قطع می نمايدشانه  

صوص مرد جنايت اين طالب بچۀ داعشی، گذشته از آن که اعالم جنگ عليه تمام انسانيت است، عليه تمام مردان و به خ

بۀ يک جائی که به مثاتا . بيگانه را ارجحتر از جان خود می داند، نيز می باشدو افغان که دفاع از زن و ناموس خود 

دستم برسد اين که مربوط است، من اين اعالن جنگ را عليه خود و ھمتباران خود دانسته، ھر آنگاھی به من مرد افغان 

تا ديده شود .  سر خواھم بريدان، به مانند خودشنيستندبر دامن مردانگی بيش ی که لکۀ ننگو ھمسلکانش را قاتل بيرحم 

  .که آنھا ھم مرگ را به تمسخر خواھند گرفت و يا مانند پيشوايان شان زانو بر زمين خواھند سائيد

  .دانم بدھکارمی اين قول مردانه به افتخار سربريدۀ دختر قھرمان کوبانی، به تمام جنس زنخود را در انجام 

  

  

  


