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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٠
 

  !عقل و تميز چيزی است که ھمواره با آموزش مسلکی بدست نمی آيد
۴  

 

راستی چرا مردمان . النيت و عقالئی افغانی بودسخن از عقل و عقالئی جاپانی، عقل و عقالئی  اروپائی و عقل و عق

ايم،  کشور جاپان و مردمان کشورھای اروپائی و برخی از کشور ھای ديگر آنچنان که ما به دم دين و دينداری چسپيده

ی ريسمان فرسودۀ تدين را، که قرن ھا به گردن شان افکنده بودند و آن ھا را مانند االغی به ھر طرفی که می خواستند م

نتوانست در بيشتر از دو ھزار سال، حق بودن و ) در جاپان کمتر از اروپا(ند، به دور افکندند؟ چرا دين در اروپا يا دبر

  حق داشتن خويش را به مردم به اثبات برساند و خود را بر اريکۀ قدرت حفظ کند؟ 

ًا وقتی از پشتيبانی دستگاھی به بزرگی ًقاعدتا کالمی که وزن و ارزش و اعتبار داشته و قرين به حقيقت باشد، خصوص

و قدرت مادی و معنوی و سياسی و نظامی کليسا در اروپا بھره  می برد، بايد در دل مردم جای بگيرد و مردم به آن 

  . انس گرفته دل بر آن بنھند و آن را جزئی از زندگی معنوی شان بسازند

بايد لق بوده باشد، که کليسا ھر روز و ) در شرق... وو دين و مسجد و مندر (کجای کار دين و کليسا در غرب 

طالق در مسيحيت وجود ندارد، اما غرب . بالاستثناء در برابر مردم و در برابر کارھای خالف دين عقب می نشيند

زندگی دختر و پسر جوان بدون ازدواج، و ازدواج مرد با مرد و زن با زن را . مسيحی در اين امر سرآمد جھان است

چرا؟ باکره بودن دختر در . ً که در مسيحيت اين امر قطعا مجاز نيست، به رسميت می پذيردیوز کليسا با وجودامر

مسيحيت شرطی است، که پاکی و دينداری دختر را نشان می دھد و در گذشته مردان امريکائی و اروپائی اين موضوع  

  ... يش از آن ازھيچ نظر ارزشی بدان قايل نيستند ورا سخت جدی می گرفتند، اما امروز  در وقت ازدواج و پس و پ

چرا مردمان در اروپا در برابر دين اين چنين بی اعتناء گرديده اند؟ چرا کليسا ھا به روز ھای يکشنبه که روز مذھبی و 

  ...ًرخصتی عمومی در اروپا است، تقريبا خالی ھستند؟ چرا کليسا ھا يکی پی ديگری به فروش می رسند؟ و

و کليسا در غرب آن قدر خوار و زبون و بدبخت شده است، که ھر خفتی را قبول می کنند، تا مردم بيشتر از اين از دين 

  . دين فاصله نگيرند؛ به کليسا بروند، و خود را مربوط به يکی از مذاھب عيسويت، درعمل ھم اگر نباشد، بخوانند

 کليسا، به آنچه مردم فکر و عمل می کنند، را می توان در دو دليل اين تسليم متواتر، و در واقع خالف پرنسيپ و شأن

 اما، صد در صد مطمئن "ھاشميان"نکته، که چندان پنھان ھم نيست، با يک دقت مختصر، دريافت ـ در مورد شما آقای 

  . نيستم که شما قادر به درک آن باشيد

  :اين دو نکته عبارتند از
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 بيرونی دين در مورد پيدائش و خلقت و چيستی و چگونگی خدا و خواسته   ضعف ذاتی فلسفه و منطق درونی والف ـ

ھايش از يک طرف، و حقيقت و طبيعت و جامعه و انسان و ھستی، که ھر روز با رشد علم و کشفيات تازۀ آن با اين 

در اين مصاف فلسفه و منطق و خواسته ھای خدای دين بيشتر و بيشتر مباينتش برجسته می شود، و طوری که می بينيم 

و علم در . علم برتری خود را به اثبات رسانيده است، از طرف ديگر باعث شده است، که مردم از دين فاصله بگيرند

اين عرصه، بدون اين که با دين اعالم جنگ بدھد، با فروتنی کامل، که بايد از خصلت طبيعی اش ناشی شود، با ھمه 

ی گويد ھنوز در اين ميدان رھی بس طوالنی باقی است تا حرف آخر را دست آورد ھای محسوس و ملموسی که دارد، م

درحالی که دين با ھمه بی اعتبار شدن دقيقه به دقيقه و پی در پی اش، مصرانه پای می فشارد، که حرف آخر . بزنيم

ر کتاب ھای دينی يا تالش دارد ھر دست آورد علمی را به گونه ای به يکی از سخنانی که د. ھمين است، که من گفته ام

به معنی ديگر استفاده از . شان آمده است، و بتواند آن سخن را برای اثبات نظر خويش تعبير دلبخواه بکند، مربوط بسازد

  !منطق علم برای اثبات نظر غير علمی ديانت خود

گونۀ ه ه از اھل علم ب و آنچ ر مردمان در جھان اما، در آنچه از نگھبانان دين شنيده انديغربی ھا، و بسياری از سا

مشھود و ملموس می شنوند و می بينند، با ديدن صد ھا و ھزارھا اختالف نظر، انديشه کردند و در نتيجه آنچه را که 

  ! دين رفت و علم جايش را گرفت. بايد رد يا انتخاب می کردند، رد  يا انتخاب کردند

ِکه علم و عالم  َيک عالم صفات متناقض ترسيم می کند، در حالیدين، خدا را برای انسان ھا، مانند يک تابلوی شفاف، با 
صاحب تخصص دانشگاھی با عجز اعتراف می کند، که من  در اين زمينه ھنوز چيز مشخصی برای گفتن ندارم؛ 

  !دور استه ھمينقدر می توانم بگويم که آنچه اديان در اين باره گفته و می گويند از حقيقت ب

ًمسلمانان واقعا متفکر و انديشمند و دانای ما ھم در گذشته، ھمچنين امروز، وجود داشته است و  چنين نظری در ميان 

ابوسعيد "،  و عارفانی مانند "خيام" و "فارابی" و "کريای رازیز" و "ابن سينا"فيلسوفانی چون . وجود دارد

با نامحرمان سخن : با رندی می گويد که "حافظ" و "رضی الدين آتيمانی" و "فردوسی"ی مانند ئ، و شعرا"ابوالخير

  . به وضاحت کامل بيان می دارند، که شناخت خدای کاری نيست که انسان از عھدۀ آن برآيد... مگوئيد و 

ابن ".  رافضی معرفی نموده بودند، مخفيانه غزنه را ترک کرد"محمود" از ترس جان، چون او را به دربار "فردوسی"

 اين دانشمند بزرگ ۀزيرا دکانداران دين با منطق و فلسف.  را آنقدر زدند تا کور شد"زیرا" را تکفير کردند و "سينا

ل، که شھرتش تا اقصاء نقاط جھان رسيده بود، و در اروپای آن وقت از آثار و کشفيات و حدوران خويش، و کاشف الک

 وی با قدردانی استفاده می شد، ،"ذره يابی"می، يا نگرش و و نظريۀ اتايميککشفيات ًنظريات علمی او خصوصا از 

حافظ را ھم تکفير کردند، که اگر حاکم دوران او را نجات نمی داد، سرش به دار رفته بود و يا آنقدر . مخالف بودند

  !سنگ بر سرش می باريد، که گوشتش حليم و استخوانش آرد می شد

بود، که او را به سبب /يده بر اين است زندگی می کردند، عق"رازی"برخی از مؤرخين و مردمانی را که در عصر 

داشتن افکار فلسفی خاصش، که با افکار متحجرانۀ سائر مسلمانان دورانش سازگار نبود آنقدر با کتاب ھای خودش 

  . زدند، که کور شد

 و آن عده اشخاص جاھلی است با زدن کتاب ھای "رازی"، مانند فرق ميان "ھاشميان"فرق ميان من و شما، آقای 

  .  به فرقش او را کور ساختند"زیرا"

شما با شناخت از دين، خدا را ھمان گونه که دين تعريف و معرفی می کند، قابل شناخت می دانيد، و من با فلسفۀ خود، 

ای پسر تو خود را از جمله داناتران مدان که چون خود را نادان «: می گويم) در قابوسنامه ("عنصرالمعالی"مانند 

تالش شارعان اديان قد بلندکی بود، که : و می گويم» .تی و سخت دانا کسی است که بداند که نادان استدانستی دانا گش

  . از آن راه انسان به ھيچ وجه به تاق بلند معرفت و شناخت آفريدگار ھستی نمی رسد
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ًستاد در چه فنی، احتماال در يکی از رفقای نزديک شما که شما او را ھم در زمرۀ استادان قرار داده ايد، اما دانسته نشد ا

، صاحب شاھنامه ای به نام خودش، يکی از "فردوسی"فن دروغ پردازی و ياو سرائی، مثل خود تان، در مورد 

گرانمايه ترين وعظيم ترين آثار ادبی ـ تاريخی ـ ملی ما، نظری ارائه داشته است، که نمودار سبکی عقل وی است؛ در 

، به "ھاشميان"ار سال قبل از امروز، در زمانی که ھنوز مدارکی را که شما، آقای ، يکھز"فردوسی"حالی که ھمين 

عنوان سند دانائی تان زينت سينه و گردن ساخته ايد و ھر جا که می رويد قبل از اين که داخل خانه يا دفتر و ديوانی 

که در جھان تنھا و تنھا شما  فی، چنانشويد، يا ھر باری که چيزی می نويسيد، بالاستثناء با مسرت کودکانه و زايدالوص

دارای مدرک دانشگاھی ھستيد، آن ھا را به رخ مردم می کشيد، در بارۀ خدا ھمان نظری را بيان داشته بود، که من و 

  . ھزار ھا دانشمند بيان داشته ايم

عر را ھم برای تان از می خواھم شما از کسی، که توان درک درست معنی اين شعر را داشته باشد بخواھيد، تا اين ش

ًمن تنھا ھمان ابيات را که مقصود مرا بيان می دارند ذيال نقل . اول تا آخر بخواند، و ھم آن را برای تان تشريح بنمايد

  :می کنم

  آغاز کتاب

  ه بـرنـگـذردـرتـر انـديشـکـزيـن بـ   رد ــداونــد جـان و خــام خــنــه بــ

  ـده پـيـکـرسـتــدۀ بـر شـارنـگــنـ    ترســمان برتـگ ان وـنش ام وـز ن

  ر از نـام و از جايگاهـرتــه او بــک    ه راهــشـديـدو نـيــز انــنـيــابــد بـ

  ـردـــان و خــــدو راه جــابــد بـيـن     بگذرد سخن ھـر چـه زين گوھران

  د ھمیزيـنـد که بينـان را گـــمـــھـ   ـر سخـن بـرگـزيـنـد ھمی ـخــرد گـ

  جد اوــۀ سخت کی گنــشــديــدر ان    ان را ھمی سنجد اوــرد را و جـخ

  ون توانــده چــنــنــريــود آفــتـس    ت و رأی و جان وروان ــن آلـديـب

  ک سو شویـکار يـيـار بـــتـفـگ ز   وی ـکه خستو ش به ھستيش باشد

   را راه نيسته ھستيش انديشهــب     ازاين پرده برتر سخن گاه نيست

 و کسانی مانند او، از آن جمله کسانی مانند من اين است، که به "فردوسی"نشانۀ منتھای شناخت از خدا و خداپرستی 

 يکی "ابوسعيدابوالخير"حقارت فھم خود در شناخت چيستی آفريدگار ھستی، و چگونگی خلقت معترف ھستيم و ھمچو 

  .  افتاده ايم"حيران"اين وادی کران ناپيدا از عرفای بزرگ سرزمين ما می گوئيم که در 

منتھا من می گويم ! من آن را قبول دارم! را بدان متھم می کنيد، باشدن  م"ھاشميان"اگر کفر ھمين است، که شما آقای 

 که برويد اول از پوستۀ خدا شناسيی که اجداد مفتخور تان برای سير کردن شکم خود آن را تبليغ می نمودند و مردم را

برای سوار شدن االغ خود می ساختند، به حکم وجدان انسانی، خود را رھا بسازيد، و بعد بيائيد و در مورد دين و بی 

  !دينی و خدا و خداشناسی انسان ھا قضاوت کنيد

  : دين من به من ميگويد

 خدائی که کان رحمت !چرا؟ چون دو مانع با ھم جمع نمی شوند. اگر خدا مھربان است، پس نمی تواند نامھربان باشد

اين کار و انتظار ممکن نيست، چون رحمت و سخت گرفتن با ھم قابل جمع . است، نمی تواند بر بندگان سخت بگيرد

مگر اين که ! بی نياز بودن و نياز داشتن، ھمينطور با خبر بودن و بی خبر بودن؛ نه ممکن است و نه قابل قبول! نيستند

خونريز طالب تان، يا شاگردان کودن تر از خود شما، آن را ممکن و قابل قبول بدانند و عقلی، مانند عقل شما و رفقای 

  !ّپذيرش آن را به زور شالق يا سنگسار يا کارد بران تحميل کنند
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، من با موجوديت "من شما و پدران اوليۀ شما را می شناسم"بنابر آنچه من فکر می کنم، اگر کسی به من بگويد، که 

را که ميان پدران اوليۀ من و پدری ن  در اين جمله به اين استنباط می رسم، که اين شخص متباقی پدران م"اوليه"کلمۀ 

آيا چنين امری برای کسی که می گوئيم ھر چيزی را . بالفصلم به نوبت و به تسلسل آمده و وجود داشته اند، نمی شناسد

 من تا من سلسله ای از انسان ھا وجود دارند، که قطع نمی ۀلياز پدران او. خوبی می داند، از اول تا آخر، ممکن استه ب

شوند، زيرا اگر قطع می شدند، من به دنيا نمی آمدم؛ ولی اين جمله چنان بيان شده است، که گويا ميان پدران اوليۀ من و 

 داشت با دانش پدر بالفصل من پدر ديگری که حلقه ھای زنجير نسب نامۀ من باشد، وجود ندارد، زيرا اگر وجود می

  . نامحدودی، که اين کس دارد، بايد آن ھا را ھم می شناخت

نمی دانم شما با آن ھمه مدرک و دانش دانشگاھی از زبان، در اين مورد چه فکر می کنيد؟ اما برداشت من اين است، که 

  !گويندۀ سخن باال نمی توانسته است، حتی يک جملۀ کوتاه را با مفھوم کامل و رسا بسازد

اگر تفکر باال . دين من بر مبنای ھمين گونه تفکرات، که شما و امثال شما ھيچ گاھی به آن نپرداخته ايد، استوار است

 داريد  دين و آگاه ساختن مردمان کم عقل و مسؤوليتی، که در برابر زبان و در برابر خدا ويفهث وظيح نارسا است، من

  توضيح کنيد، که چرا غلط است؟ 

با ! ، که مالئی است از حوزه برآمده، در اينجا بحث نمی کنم، و از او توضيح نمی خواھم"صف محسنیآ"من با شيخ 

، که از مدرک و تحصيل و علم و دانش امروزی صحبت می کنيد، مناظره دارم، و از شما توضيح "ھاشميان"شما آقای 

  !می خواھم

 دين من از من پرسيده است، گفته ۀا که کسی در باربه نوشته ھای من تا جائی که در دسترس است رجوع کنيد، ھر ج

خدای دين در عين زمان که گفته می شود بی ! خداشناسم، اما خدا پرست نيستم، زيرا خدا به پرستش من نياز ندارد: ام

جنت و دوزخ رشوه ای است، که اين خدای نيازمند به پرستش و عبادت، به انسان ھا . نياز است، نيازمند پرستش است

از زردشت نقل می کنند، که گفته است، اگر جھان آب و آتش می شد، با آب آتش دوزخ را خاموش می . پيشکش می کند

اين طمع ). نقل به معنی(کردم و با آتش بھشت را به آتش می کشيدم، تا مردم بدون طمع و ترس به عبادت می پرداختند 

  وجود آورده است؛ و برای چه؟؟ ه را کی ب

اين سخن را پيروان آئين زردشت، ھمانطور که پيروان . من به ھيچ وجه فکر نمی کنم، که اين گفته، گفتۀ زردشت باشد

نام دين خود جعل کرده اند، تا به اعتبار پيامبر و دين خود بيفزايند، ه ھر دينی ھزارھا گفتۀ زيبا را به نام پيشوايان و ب

اگر اين سخن را زردشت گفته باشد يا نگفته باشد، ھر کسی آن را گفته يا ساخته ساخته و پرداختۀ اند؛ ولی باوجود اين 

! عبادت به طمع رسيدن به بھشت و نجات از آتش دوزخ: باشد، اين شخص واقعيتی انکار ناپذيری را بيان داشته است

  !!اين ھم شد دين

ی از ديبا و نمی دانم چه و چه در ئتشک ھابيست و چھار ميليون دختر باکره برای يک مرد، نشسته به روی نرم ترين 

نھا آمردی که تنھا و . انتظار مردی، که به اوامر الھی گوش داده،  و از او اطاعت کرده، تسليم محض او بوده باشد

  ...!  آورده است؛ در اتاق ھای قصر ھائی از زمرد و ياقوت ویجاه ھدايات خدای را ب

 با استفاده از اندوخته ھای علمی "انصاری"انی در کتاب ھای دينی آقای می خواھم پيرامون علل وجودی چنين سخن

  .        خويش، کمی به ما و به ديگران، علی الخصوص به شما، معلومات بدھند

از ھمين روست که آن ھا ديگر مانند ما فکر نمی . غربی ھا به اين پرسش ھا دو سه قرن پيشتر از امروز جواب گفته اند

  ! درگير جنگ و جدل و نفاق و در نتيجه بدبختی ھای گوناگون، مانند ما نيستندکنند، و ديگر

راستی ه را ب علت دوم برای فاصله گرفتن مردم از دين، شيوۀ زندگی جانشينان انبياء و مبلغين دين است، که مردم ب ـ

 رضا به قسمت و بسنده و درستی و خداپرستی و دينداری و قناعت و صبر و شکيبائی و نيکوئی و خير و خيرات و
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رغيب می کنند، اما خود شان تکردن به اندک و تسليمی کامل به خدا و خشنود بودن به آنچه خدا داده يا نداده، تشويق و 

با منتھای کثافت و رذالت در جمع کردن مال و ثروت کوشا ھستند و با منتھای شادکامی و استفاده از ھر گونه نعمت 

 و خليفه "محسنی" و "ربانی" و "آقای خان" و "گيالنی" و "سيدکيان" و "مجددی". ر می برندسه ھای موجود در دنيا ب

ھای تگاب و حوض کرباس و اوپيان و حضرت کرخ و پاچا صاحب پايمنار و صاحب زاده ھای موسھی و پاچا صاحب 

 و رضاء و تسليم دعوت می کنند و نمونه ھای برجسته و زندۀ جانشينان پيامبر ھستند، که ديگران را به قناعت... کندز و

ديده ايد، که بيلی در دست زمينی را را آيا شما گاھی يکی از اين ھا، يا اوالد شان ! خود در ناز و نعمت دنيا غرق ھستند

  ...بيل زده باشند؟؟ يا

ک است، مجدديی که در ھر کاری پروردگارش با وی است و به وی مشوره می دھد؛ گويا خدايش ھم در کارھايش شري

نه متعال و نه بزرگ و نه مھربان و نه عالميان [به من از نزد پروردگار : "گستاخی را به حدی می رساند، که می گويد

ھمين سخن ( حمايت کنم "حامد کرزی"اشارتی آمده تا از ] ش باشدی از مريدان، يا يکی از ھمقطاران، مثلی که يک...و

  ). نيز بيان داشت"غنی احمدزی" پشتيبانی از را در موقع انتخابات اخير و برای اعالم

ً، فکر می کنيد، که اين انسان واقعا به اسالم باور دارد و واقعا مسلمان است؟ شما ھر چه فکر "ھاشميان"آيا شما، آقای  ً

ری، چرا؟ چون عم! نبايد چيزی بيشتر از يک منافق باشد) اناز ديد بسياری از مسلمان(کنيد، اعتقاد من اينست که او 

د، که چيزی از آن ھا برای پذيرفتن، غير از چند  و می دانالی کتاب ھای دينی لوليده استه بيشتر از من و شما، در الب

عکس او ! نکتۀ اخالقی و مسألۀ توحيد، وجود ندارد، و به ھمين دليل ھم پابند دين نيست، ولی خود را مسلمان می خواند

  .  مدھنم، می گويم و کسی را ھم فريب نمی من راست و صاف و ساده ھر چه فکر می ک

 در عمل به دين، خود مؤيد اين حقيقت است، که در دين چيز معتبری وجود ندارد، که اين ئیعدم پابندی چنين انسان ھا

د از دين به درستی پيروی کنند، دليل آن ن نتوان"مجددی"وقتی خدا شناسانی مانند، . ھا آن را اليق پذيرفتن می يافتند

دين اين گونه انسان ھا ! به دين بودن دين شان فراھم کنندرا ينست، که دين و شارع دين نتوانسته است قناعت آن ھا ا

  ! تظاھری است، برای فريب مردم و جمع کردن مال، و چاق کردن زندگی خود

  :يک مثال ديگر

وقتی )  ده ھا نفر آن را بيان داشته انداين حکايت از  يک انسان نيست، حکايتی است، که(بنابر چشم ديد اھالی منطقه 

نيروھای دولتی، در زمان حاکميت خلق ـ پرچم، به تگاب حمله نمودند تا مياگل جان، خليفۀ تگاب، را بگيرند يا بکشند، 

پيروان خليفه، چون خليفه توان پياده روی زياد را نداشت، وی را در درون کجاوه ای در ميان پخته از آن جا بيرون 

خليفۀ ھوشيار برای اين که نيروھای دولتی را مصروف بسازد تا خودش . د و از راه کوه ھا به سوی پشاور برندنمودن

:  بدون تشويش و سالم از مھلکه نجات پيدا کند، مقدار زياد انار و سنگ ريزه را به يک تعداد از پيروانش داده می گويد

.  دولتی برويد و يک، يک آن ھا را به طرف تانک ھا پرتاب کنيدشما با اين انار ھا و سنگ ريزه ھا به جنگ نيروھای

اين انارھا به لطف و عنايت الھی به بمب تبديل می شوند و سنگ ريزه ھا ھم مانند مرمی تانک ھا را  سوراخ سوراخ 

 به کشتن  خود رابا اين نيرنک صد ھا پيرواو . تانک ھا منھدم می گردند و عساکر دولتی شکست می خورند. می کنند

  . داد، تا خودش به آرامی و بدون خطر بتواند فرار کند

نيرو ھای دولتی ھم با ھر سنگچل و اناری که به سوی شان پرتاب می شد، با گلوله ھای تانک و توپ جواب می دادند و 

پرتاب می شود خانه ھا را خراب و مردم را به خاک و خون می کشيدند، تا اين که متوجه شدند، که آنچه به سوی شان 

باالخره از تانک پياده می شوند و می بينند، که ھمه آنچه به سوی . بمب و مرمی نيست، چون يکی ھم منفجر نمی شود

با خنده ھای زياد و ريشخندی به ! آن ھا پرتاب شده بود، تنھا انارھای شرين تگاب و سنگچل بودند، نه چيزی ديکر

  !از می کنندروی زمين می نشيند و به خوردن انار آغ
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جالب و خنده آور اين بود که کسانی که در حين پرتاب کردن انار، يا قبل و بعد از آن، تير می خوردند، يا زخمی می 

  "! شھيد سو لمه"شدند، با خوشی و مسرت سر و صدا را راه می انداختند، که 

 سفره نشسته مرغ  پلو می زد، در پائين برادران اين شھداء در پشاور در سر سفرۀ خليفه، جائی که خليفه در باال سر

و جالب تر از اين ھم اينست، که وقتی نيرو ھای دولتی به خانۀ جناب خليفه ! سفره نان پياز يا فوقش دال می خوردند

ل ھای شراب، که فلم ھای سکس ھم موجود بوده است، تداخل می شوند، ضمن تالشی می بينند، که در خانه نه تنھا بو

 تعلق داشتند؛ و يا " به سيد سليمان آغا و يا به سيد آصف آغاياسيد فريد آغا، يا به سيد داوود آغا، "ل زياد به که به احتما

  !!به ھمه به شمول خود پير صاحب

نی يکائيان به افغانستان به پشتيبا، يکی از وکالی پيشين مجلس، عضو حزب اسالمی، که بعد از آمدن امر"سيد فريد آغا"

 زنباره مشاور حضرت، و "سيد آصف" سرمست و ملنگ و "سيد داوود"برادر (امريکائيان پرداخت  و "کرزی"از 

ھم زمانی به موضوع سنگچل ھا و انارھائی دم کردۀ پدرش با خنده و با کمی تفاوت نسبت به آنچه مردم ) "سيد سليمان"

  ! محل حکايت می کردند، اشاره نموده بود

 خليفه، برای تخريب تانک ھا و شکست دشمن، انسان را به ياد کليد ھای پالستيکی کرده توسط" دم" انار ھای موضوع

دروازه ھای بھشت می اندازد، که در جنگ ايران ـ عراق به گردن جوانان و نوجوانان می آويختند، جوانانی که يکی پی 

  !!ين استھم...  اصل شما سيد ھا و حضرت ھا و"ھاشميان"بلی، آقای . ديگری در جنگ کشته شدند

چنين مسائلی را شايد شما به نام يک مسلمان، آنھم يک سيد، قبول داشته باشيد، اما عقل پويای انسان امروزی به اين 

  .حرف ھا می خندد

ثروت اين خليفه، يکی از اوالد پيامبر، را که به ھزار ھا مريد در تگاب و نجراب و پروان و غوربند و سائر نقاط  دند 

  !!ديگر داشت، تا امروز کسی نتوانسته است به درستی تخمين کندشمالی و جا ھای 

ی مانند ئچنين است که دين در ھر گوشۀ دنيا، از جمله در کشور ما، اعتبارش را از دست داده می رود، و گروه ھا

  . طالب و امثال آن تالش دارند جلو فاصله گرفتن مردم از دين را بگيرند

زندگی فريب کارانۀ شما مايۀ دل . نه دروغ گفته ام. رده ام و نه آن را تحريف کرده اممن ھيچ آيتی را نه غلط ترجمه ک

  .ضمن آن که حقيقت دين نيز چيزی نيست که بر قلب انسان ھای متفکر چنگ بزند. سياھی مردم از دين می گردد

اين سن قدرت تميز و در . عقلش زائل گرديده است. ديوانه است؛ پير شده! بگذار«: دوستی ديگر ھم به من گفت

  » ًيا اصال نمی خواھد بفھمد. تشخيص سخن درست و نادرست را ندارد

سخت «: ، نويسنده و متفکر بزرگ، ھم می گفت"مارک تواين! "شايد جملۀ آخر اين دوست بيشتر قرين حقيقت باشد

 من باوجود اين به جواب شما ، اما».ترين کار دنيا بحث کردن با کسی است، که به خودش قول داده به ھيچ وجه نفھمد

می پردازم، و پشت تان را ايله نمی کنم؛ به اين فکر که اگر شما نفھميد، شايد ديگران که ھنوز به اين نکته ھا متوجه 

  .داران تان متوجه واقعيت ھا شوند ھوانشده اند، از جمله شاگردان وفا دار و

اينکار از وقتی صورت گرفت، که ! رفتند و ما در جا زديمھرحال، حکايت از جاپان و غرب بود، که چگونه پيش ه ب

مال "ھا و " مال اياز"حاميان دين، مانند خلفای اموی و عباسی و محمود غزنه و امثال وی از يک سو و افرادی مانند 

الت، کھنه راه رشد عقالنيت ضد جھ! بستند... نام کافر و ملحد وه ھا، مقتدای شما، راه تفکر آزاد را بر مردم ب" عمر

تصميم گرفتند ملک را در . خواستند عقل پوينده و سازنده را سرکوب و نابود کنند. پرستی و مرده پرستی را کور کردند

مردم را از ترس وحشت . وجود بياورنده آشفتگی و جنگ دوامدار تر و بيشتر را ب. تاريکی و ظلمت مطلق فرو ببرند

مال محمد اشرف " و به "طالب"ميدان و قدرت را به . ن شدند مجبور سازند طالب به پستو ھای خانه ھای شان به پنھا
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ر دارندگان افکار قرون وسطائی خالی نمايند، تنھا برای اين که باداران شان بيشتر ي و سا"غنی احمدزی آخوند زاده

  ! بتوانند از چنين وضعيتی سود ببرند و پالن ھای بزرگ تر شان را به منصۀ تطبيق قرار دھند

 شما زمانی از ادا ھا و اطوارھای امريکائی مآبانۀ شما، بر چوکی نشستن و ١٣۵۶ ـ ١٣۵۵يکی از شاگردان سال ھای 

پا ھا را روی ميز بلند و دراز کردن، دستک و شانه گک زدن،  شانه ھا را باال انداختن،  کج کردن دھن در موقع 

يگری از بی کفايتی شما در کالس ادبيات که منجر به مظاھرۀ  دتقصه می کند، و دوس... صحبت، مانند امريکائی ھا  و

  ... شما شد وهآن ھا علي

 ھا را برای ناآرام ساختن کشور ما و "مسعود و ربانی و حکمتيار و سياف و حقانی و مالعمر و داعشی"امريکا تنھا 

 اشخاص نرفته بودند، بايد ھمانگونه که ضرورت بود، برای کسانی که در راه اين. وجود نياورده استه منطقه ب

، که در ھمين سال ھا، کمی پيش تر يا پستر، يکی ديگر از "باری جھانی". وجود می آورده اشخاصی مانند شما را ب

 و يکی از "مال عمر"شاگردان شما بود و در آن زمان عضو حزب به اصطالح دموکراتيک خلق، بايد در زمرۀ پيروان 

کی بايد او را جذب می کرد و در خدمت امريکا قرار می داد؟ امريکا .  قرار می گرفت"مال غنی آخوند زاده"ھمکاران 

  .وجود آورده برای انجام چنين کار ھائی کسانی مانند شما را ب

شما سيستمی را می خواھيد ! دشمنی شما با من و امثال من بی جھت نيست، آب ما ھيچ گاھی در يک جوی نخواھد رفت

 که پايۀ آن بر روی استثمار و دروغ و سود جوئی و ھمکاری دين و سرمايه قرار دارد، و من و برايش کار می کنيد،

  ! خواھان آن ھستم، تا در جھان ھمه به راستی و درعمل خوشبخت باشند

جنگ من و شما از ھزاره ھا وجود داشته است، در آينده ھم وجود خواھد داشت؛ تا زمانی که انسان سر عقل بيايد و 

ه کدام يک راه انسانی و به سودش است، و از راه انتخاب داوطلبانه و به رغبت خود آن راه را آگاھانه، يکبار و بداند ک

  . برای ھميش انتخاب کند

تالش شما برای راه زنی، حق شماست، زيرا ھر کسی که احساس و وجدان نداشته باشد، ھر کسی، که تنھا به خود و 

ًمن شخصا، شايد در دوران حيات خود به . که حافظ منافع خود و صنف خود باشدصنف خود فکر کند، تالش می کند، 

ھمين اطمينان است . سر می رسده آرمانی که دارم نرسم، ولی می دانم که اين آرمان زمانی که نه من باشم و نه شما، ب

زه گری، نوکری، دروغ گفتن وای به حال شما که زندگی تان در دريو.   و ھم آرام می سازد را نيرو می ھدن که ھم م

و بوسيدن پای خونخوارترين، جاھل ترين و بی فرھنگ ترين انسان ھا می گذرد و مورد تف و لعن ميليون ھا انسان 
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