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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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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ مارچ ٠١

  

  !گفتن واقعيت ھا را دشمنی با کسی تلقی نکنيد
مخالف به قول (  انتقاد کنندهد خو چراد،ياي از انتقاد خوشش نی که اگر کس، شودی توجه نمتي واقعني دانم چرا به اینم

 و اين  علت داشته باشدکي دي پردازد؟ بای م"مدافع انتقاد کننده"، که به  را مورد تاخت و تاز قرار نمی دھد) ھایبرخ

 .علت ھميشه از دشمنی با کسی ناشی نمی شود 

د و رد يک سخن يا يک شخص ر دشمنی يا تأئياست، نه ديافته  تمرکز  عملکي در نفس چنين کاری در بسا موارد علت

 .معين

ً انسان ظاھرا کي نکته است، که کي ني ندارد؟ تمام حرف بر سر ھمازيً اسالم واقعا به علم و ھنر و فلسفه و عرفان نايآ

 از علم و ازي نی خود را بني خود و دمند می باشد،ه  و به دين خود عالقً که واقعا مسلمان و داناستیچون کس(مسلمان 

 ی آن را مطرح م) کندی نمی معرفيلی که فکر و ھوش و زندگی انسان امروزی سخت بدان گره خورده است،، مسأھنر

 .کند

 یکي.  استادي، زعشق می ورزم که من به آن تعلق دارم و یجمله افغانستان، کشور  جھان اسالم، ازدگی عقب مانعلل

سا موارد قشری مذھب و ميخ کوب شده در يک زمان استفاده جو و در ب یني رھبران دی ھایري علت ھا موضع گنياز ا

  . باشدی می و توسعه و ترقی و تغيير علم، ھنر و آگاھشه،ي تفکر آزاد، اندهيعلو حاميان رنگارنگ  شان، 

 ، نظر به آيات چند در قرآن،ني که دی دارند، درحالیدشمنو توسعه و تغيير  دسته از مردم با علم و عقل و تعقل ني اچرا

 مخالفت ني ای برای علتديبا.  داردزي ندي و بر به کار بستن آن ھا تأکیريادگي مسائل نه تنھا مخالفت ندارد، که بر نيبا ا

    نه؟ايوجود داشته باشد، 

ِ وسيع معلول علت برداشت ھای تنگ نظرانه گاھی ھم عالقه به ثروت و مالکيت و شھرت و ۀقشری گری، به پيمان
علت دوستی رھبران يک کشور . بندی به جنبه ھای سازنده و اخالقی دينيرست و پاقدرت است، تا معلول درک د

مسلمانان با يک کشورغير مسلمان، به گونۀ مثال عربستان سعودی و ترکيه با اسرائيل، به جائی دوستی با يک کشور 

ما، مسلمان و غير . مسلمان ناشی از ھمين چھار انگيزه ــ ثروت و قدرت و مالکيت و شھرت ــ و بقای سلطه است

لمان بعد از اين که سيل پناھجويان مسلمان اخانم مرکل، صدراعظم . مسلمان از اين واقعيت نمی توانيم چشم پوشی کنيم

آيا خانم مرکل اين ! لمان را پيش گرفتند، چيزی به اين معنا گفتند که مکه جای ديگری استااز سر تا سر جھان راه 
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لمان و است؟ آيا اين حرف واقعيت ندارد، که حکمرانان عربستان سعودی نسبت به حرف را از روی دشمنی زده ا

چرا از روی اين . در برابر اين ھمه مسلمان مسؤوليت بيشتر دارند؟ اين حرف، حرف بسيار معنا داری ست... فرانسه و

 حرف سر سری می گذريم؟  

 ھا ني نگاه کرد و بعد گفت که کدام اديشخص مورد نظر با پدران ی ھای ھا و امثالھم و به دارائ"انيک" ی ھاهي سرمابه

 ھمه ثروت را با استفاده از نام اسالم ني ھا اني ااي نموده اند؟ آدايرا از راه حالل و کار و زحمت پھا  هي ھمه سرمانيا

 بايد به دفاع از اين ھا ويزیاگر کرده اند، آيا اين راه مجاز و شرعی  بوده است؟ اگر نبوده، با چه دست آ ؟ نکرده انددايپ

  است؟برخ

 ی خدا نظر به دعااي است؟ آرشي و شرع قابل پذقل از نظر ع... و تعويذ و تعويذ نويسی و فال بينی و سحر و جادوايآ

، که قبل ازعروسی در فکر عروسی ست و بعد از عروسی در فکر عنايت و مھربانی  را بدبختیدختر يا زن بخت یکس

 نمی خواھم در اين جا به اين مسأله تماس بگيرم که چرا زنان در جوامع  کند؟یاز و بسته م بشوھر و مادر شوھر،

. اسالمی بيشتر بدبخت ھستند و بيشتر به تعويذ و تعويذ نويس و مال و ساحر و جادوگر احتياج دارند و مراجعه می کنند

ً زمان مرگ او قبال و در ازل تعين شده ، کسی که نظر به باور ھای دينی که مشرف به مرگ استی کسافتني شفا ايآ

  حتی اگر اين دعا کالم خود خدا باشد، ممکن است؟،ی دعائی ورق حاوکي که از شستن ی به آباست،

 که ھم به علم ارج بگذارد و ھم به فلسفه و ھنر، یني شود، دروني انسان ھا بني اه و محدودۀ اختياراتطري از سني داگر

 ني، ھمان گونه که از ده ای که دارد خود و با استفاده از فھم و فراست و علم و تجربليم و ی با آزادیو ھر انسان

انسان  ی داری و روی روً احتياج ندارد، خاصتا به بپردازد و مردم بدانند که خدا به واسطهینداري به د،برداشت دارد

 . گرددی کوتاه مني باد آورده به نام ددي گروه انسان ھا از عواني که دست انيقي، به ھای آلوده و استفاده جو

عوام فريبی و دشمنی شان عليه علم و دانش و با می خواھند کماکان  خواھند و ی را نمني ای گروه از انسان ھا، ولنيا

چرا انسان مورد .  شوندی گوناگون مردم می ھای ضعف و بدبخت،ی نادار،یشکنانند و سبب ناچارب را  ھا کمر ملتھنر

و به روابط پدران وی با  علم و ھنر مخالفت نشان می دھد؟ به زندگی و تعلق خانوادگی وی بايد نگاه کنيد هنظر علي

انگليس ھا و پولی که از انگليس ھا دريافت داشته بودند، بنگريد ـ اين موضوع را يکی از افغانان با ارائۀ سند در يکی 

مان واقعی به چنين کاری دست می يازد؟ آيا پيامبر نگفته بود آيا يک مسل. از سايت ھا طی نوشته ای بازگو نموده است

؟ با فريب کاران وطن فروش، با صد ھا نفری که امروز نيز ھم به "دوست داشتن وطن، از نشانه ھای ايمان است: "که

 نام دين به فريب مردم می پردازند و ھم با سر سپرگی خاصی در خدمت بيگانگان رنگارنگ ھستند، چگونه بايد

  برخورد کرد؟

 ی زنگی ھا، ترحم به مارني نه؟ ترحم به ااي شود اني ھا به مردم نماني اتي ماھدي بااي آست؟ي ھا چني ما در برابر افهيوظ

 ی که به فکر زندگی انسان ھائيفۀوظ.  کردن زھر خود استی زدن انسان و خالشي ست، که تنھا به فکر نیو زھرآلود

آن  که ني گونه مار ھا را سرکوب کنند، نه اني باشد که اني ادي ھستند، حسب فطرت باود و ھمنوعان خو زنده ماندن خود

  .در پرورش آن ھا بکوشندھا را شير بنوشانند و 

من يکی نمی خواھم . کسی که از فضيلت و انسانيت بی خبر است، نبايد انتظار انسانيت و فضيلت کسانی را داشته باشد

اين کار از .  که به يک طرف رويم سيلی می زند، طرف ديگر رويم را برايش پيش کنمبا پيروی از عيسای مسيح، کسی

  . اخالق من دور است

گذشت در برابر انسان ھائی که به خاطر منافع خود، ملتی را بدبخت و بی چاره می سازند، نان مردمی را که خود 

آن ھا می ربايند و به کودکان قد و نيم قد و گرسنۀ آن محتاج يک لقمه نان ھستند به نام دين و با نيرنگ و فريب از دھان 
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ھا رحم نمی کنند، انسانيت نيست، کار اخالقی نيست، شرافت و فضيلت نيست، بلکه ميدان دادن به کسانی است که با 

لف ظاھر آراسته با دين و اخالق و شرافت و فضيلت و تقوا کمر به نابودی دين و اخالق و شرافت و فضيلت و تقوا و ت

  . کردن حقوق مردم بسته اند

از ھر کسی که باشد، خواه دينی . نمی دانم اين سخن که ترحم به ظالم خود ظلم است، از کدام يکی از پيشوايان دينی ست

با فريب و به بھانۀ دين نان مردم . به ظالم نبايد ميدان داد و از ظالم نبايد دفاع کرد. یيا غير دينی، سخنی ست بسيار بجا

 ھا و اجداد شخص "آقا خان" ھا و "کيان"ی مانند ئقرن ھاست انسان ھا. ا را از دھان شان ربودن، ظلم بزرگی ستبينو

  ! ھدف گفتن اين مطلب است، برای پايان يافتن آن. مورد نظر به نام دين نان مردم را از دھان شان ربوده اند

بران گناھان خويش و بدی ھائی که با مردم نموده اند من با اين ھا، اگر به گناھان خويش اعتراف کنند و در صدد ج

برآيند و مردم را با کمک از ارشادات مثبت و اخالقی دين رھنمود ھای سازنده بدھند و به راه نيک ھدايت کنند، کاری 

دافع و نه به نيازی ندارد، نه به عنوان م... نداريم؛ اما اگر بيايند و بگويند که اسالم به ھنر و علم و تغيير و ترقی و

عنوان مخالف دين، که به عنوان يک انسان آزاد انديشی که در پی يافتن و گفتن حقايق است، چون ھيچ دينی خود را از 

  ؟ !علم و ھنر و حق جوئی و کمال خواھی بی نياز نمی داند، چرا

 و باالخره تغيير و توسعه عقب رسوا ساختن اين ھا تا زمانی که اين ھا از موضع ضديت با انسان، با علم و دانش و ھنر

 انسان ھای با درد و حقيقت جو و حق پسند است، خواه به دين و دينداری معتقد باشد، خواه ۀنشينی کنند، وظيفۀ ھم

نباشد، چرا که انسان پيش از اين که ديندار باشد انسان است و انسان بودن خود مسؤوليتی ست بس عظيم و دينی بس 

  !!نسانيت را درک نکند، معنای دين را ھم نمی فھمدکسی که معنای ا! بزرگ

٢٨/٠٢/٢٠١٧  

  

  :نوت

به مقصد . مشکلی پيش آمد. يادداشت فوق را که در وقت تنگ نوشته بودم می خواستم به دريچۀ ابراز نظريات بفرستم

شکل مقاله ای ترتيب  از سر خواندم و اغالط آن را اصالح کرده به لبه اين دليل آن را بعد از بازگشت به منز. نرسيدم

  .نموده ارسال داشتم

 


