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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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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  جبار زمانی

 ٢٠١١ اگست ٢٩

 

  "احمد شاه وردک"مکثی بر نوشته آقای 

  "ل. آزاد" شان از آقای به ارتباط  انتقاد
  

 چند موضوعی  توجھم را بوديدترتيب داده "  ل. آزاد"نتقاد از آقای  آقای  وردک صاحب، در نوشته ای که  در ا

  .جلب کرد و  بنا براين خواستم چند سطری خدمت تان تقديم بدارم

من با شما در اين ".  بغرنج و پيچيده استألۀين و موجوديت خداوند و رسوالنش  يک مسد خوداوالً "نوشته ايد که  

بغرنج است اما به اين موافق نيستم که ما چيز ھای  ديگری را ھم ألۀ د يک مسموافق ھستم که اثبات وجود خداون

  .کنار خداوند بگذاريم و آنان را ھم  بغرنج قلمداد کنيم و در نتيجه  نبايد در باره اش حرف بزنيم

 است که من کامال معتقدم که ثبوت  درستی و نا درستی دين و يا باور ھای سياسی آدمھا،  بسيار ساده تر از آن

  . اکثريت مردم  تصور می کنند

ھر انسانی که خواسته باشد درستی و يا .  فراوانی موجود است و نادرستی اديان  اسناد و مدارک برای ثبوت درستی

اما اگر . چندان عميق، در  مورد اديان می تواند  حقيقت را در يابده ات، نقنادرستی دين را دريابد با  يک تحقي

" بغرنجی"ت خداوند را برای خود  ثابت کند، در آن صورت من ھم به اين عقيده ھستم، که به کاری بخواھد موجودي

  .دست می زند

اگر دين  نباشد و عقيده به روز جزاء و پاداش نباشد پس از انسان " : ديگری را که يادآور شده ايد اين است کهۀ نکت

دھد، تا  ا ء و پاداش، شمشير برنده به دست ظالمان میعدم عقيده به روز جز. کرده ھر حيوان ديگر خوبتر است

  "خلق را بيشتر استثمار نمايند

  .اين موضوع  بيشتر از نکات ديگر برايم جالب بود

نخست بايد خدمت تان به عرض برسانم  که من در اين جا قصد آن را ندارم که غلطی و يا درستی دين را ثبوت 

س از روز جزا و دوزخ  تا امروز ھيچ تاثيری در عمل کرد ھای اکثريت انسانھا اما به اين معتقد ھستم که تر. نمايم

  .را ه ھای فرار از مجازات دوزخ را برای خود درست کرده ايم" ما"و آن به اين دليل است که . نداشته است
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  د؟آيا شما گلبدين،  ربانی، مال عمر و خمينی و ديگر برادران شان را آدم ھای  ديندار قبول نداري

اما دليل اينکه چرا اين .  نداردمال  آشکار است و ضرورت به توضيح هللا ترس اين آقايان از روز جزا  کاء ماشا

 ھمين قسمت ۀشوند، را  درادام آقايان، با آنکه ديندار ھستند، باز ھم مرتکب اين ھمه جنايات شده و ھنوز ھم می

  . خدمت تان ارايه می دارم

ھمان دين خود شان ه که بيشترين  قربانيان جنگھای داخلی اين آقايان، کسانی بوده اند که ب قسميکه ھمه می دانيم  

  .يعنی اين آقايان بيشتر از ھر کسی ديگر ، برادران و خواھران دينی خود را به قتل رسانيده اند.  باورمند بوده اند

 بدتر از حيوانات عمل خواھند اشد آدم ھا دين و مجازات دوزخ نب آيا ھنوز ھم می توان ادعا کرد که اگر ترس از

  کرد؟

مجاھدين  را افراد غير دينی " پادشاھی"من فکر نمی کنم که کسی بتواند اين ادعا را بکند که خونريزی ھای دوران 

  .عھده داشتند ه ب

ه ر بی گناھان بو يا کشتا. ايران را ھم مربوط به کسانی بدانيد که به دين  عقيده ندارند" حزب هللا"و  يا جنايات 

  .ندازيمدوش بی دينان بيه را ھم ب"  برادران عربی القاعده"  بمب ھای انتحاریۀوسيل

  .و عکس آن را عمل بی دينان قلمداد کنيم" برادران سنی"در مسجد ھای  " برادران شيعه"و يا بمب گذاری 

گاه محلی را که صد در صد  ھيچمی داشتند ) قيامت و دوزخ( اگر واقعآ ترس از روز مجازات" نبرادرا" اين 

بگذريم از کشتار صد ھا ھزار زن و ( .، بمب گذاری نمی کردندد که کتاب مقدس شان در آن جا استن ھستنئمطم

  ).مرد و طفل بيچاره و معصوم

را  موفق بدانيم که راه ھای فراری ) قيامت(ما  فقط زمانی می توانيم تيوريھای  ترس از مجازات  روز محاسبه 

فقط در اين صورت امکان دارد که آدم ھا دينی يک کمی متوجه اعمال خود بشوند و از روز . ی آن نداشته باشيمبرا

  .جزاء  وحشت داشته باشند

به دوزخ ) مسلمان(اراما قسميکه در کتابھای بسيار معتبر دينی می خوانيم که اين امکان وجود دارد که ھيچ فرد ديند

از اين موضوع  اطالع کامل دارند و بنا بر ھمين داليل )   و رھبران دينیء علمااکثريت(ن ھستم ئمن مطم. نرود

ی که ادعا دارند ديندار ھستند دست به ئو لذا امکان دارد که تعداد زيادی از آدمھا. ھيچ  ترسی از روز جزاء  ندارند

  .سالمی می بينيممثال ھای آنرا در وجود تعداد زيادی از رھبران کشور ھای ا. کار ھای زشتی بزنند

 موجود است که ضرورت به ذکرندارند  چون اکثريت مردم ما از  زياددر کشور خود ما از اين نوع مثال ھا

  . کامل دارنداخير اطالعۀ جريانات  سه دھ

  :از مجازات دوزخ و روز محاسبه وقيامت" فرار" حاال توجه کنيد به راه ھای

روايت . از آنچه از پرورگارش حکايت می کند) صلی هللا  عيله و سلم(غمبراز پي) رضی هللا عنه(ھريرهو نيز از ابو"

بنده ام : خداوند تعالی فرمود. خدايا گناھم را بيامرز: چون بنده ای گناھی را مرتکب شده و گفت: شده که فرمود

د، سپس باز گناھی مرتکب شد و دانست که برای او پروردگاری است که گناھان را می آمرزد و به گناه می گير

بنده ام گناھی مرتکب : گناھم را بيامرز، باز خداوند تبارک و تعالی می فرمايد! پروردگارا: گشته گناه نمود و گفت

: باز  ھم  گناه نمود و گفت.  شد و دانست که برای او پروردگاريست که گناه را می آمرزد و به گناه مواخذه می کند

بنده ام گناھی را مرتکب شد و دانست که او را : وند تعالی می فرمايدباز خدا. گناھم را ببخش! پروردگارا

  .پس ھر چه می خواھد بکندمن برای بنده ام آمرزش نمودم . خداونديست که گناه را می بخشد و به گناه می گيرد
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کريا يحيی م ابی زاما: ليفأ؛ جلد اول، ت)ص(رياض الصالحين، مجموعه گرانمايه از احاديث پيامبر بزرگ اسالم (

  )٣٣۴ صفحه ۴٢١بن شرف نووی دمشقی، حديث شماره  

 شما ۀبندگان من ھم:  خداوند متعال می فرمايد:  نقل شده که  فرمود)  ص(از رسول خدا ) ع(در تفسير عسکری" 

و ھر کسی معتقد باشد که من قادر به مغفرت ھستم و از من طلب مغفرت کند او را می بخشم، ........ گنھگار ھستيد

  ) ٣۴١کليات حديث قد سی،  صفحه "( .......برايم  گناھان او ھيچ مھم نيست

جز هللا يگانه و بی ه ھر کسی گواھی بدھد ھيچ معبودی ب: فرمود) ص(روايت می کند که نبی اکرم) رض(عباده"

ه به مريم سپرده  اوست ، و عيسی بنده و فرستاده، کلمه و روح  خداست کۀھمتاء وجود ندارد و محمد بنده و فرستاد

  ."عملش ھر چه باشد خداوند وی را وارد بھشت خواھد کردشده است و بھشت و دوزخ  حق اند، 

  )١۴١۵مختصر صحيح البخاری، حديث شماره (

ھر کس که . خداوند نود ونه اسم دارد، يعنی يکی کمتر از صد: فرمود) ص(رسول هللا: می گويد) رض(ھريرهابو"

  ".رود ت میانھا را حفظ کند به بھش

  )١١٨١مختصر صحيح البخاری؛  حديث (

در زمان ھای پيش از :  فرمود) ص(مروی است که پيغمبر )  رض(سعيد سعد بن مالک بن سنان  خدریابو از"

ی ئشما کيست؟ وی را به راھبی  رھنمااز مردم پرسيد که داناترين . شما  مردی بود که نود و نه نفر را کشته بود

!  اھب آمد و اعتراف نمود که او نود و نه نفر را کشته، آيا توبه وی قبول می شود؟ راھب گفت نهباز نزد ر. کردند

بعد نزد يک نفر عالم رفت و اعتراف کرد که صد نفر را . آن شخص  راھب را ھم کشت و صد نفر را  تکميل کرد

مين فالن و فالن در آنجا مردمی برو به سر ز.  آن عالم گفت بلی. کشته آيا راھی برای پذيرش توبه موجود است

  .پرستند ھستند که خدا را می

آن مرد رفت و در نيمه . تو ھم با آن مردم عبادت کن و به سر زمين خويش ميا، زيرا اين سر زمين جای بدی است

اين شخص توبه : ماليکه رحمت گفتند. فرشتگان رحمت و عذاب بر سرش اختالف کردند. اه مرگش فرا رسيدر

فرشته ای . سوی خدا روی آورده است و ماليکه عذاب گفتند که ھرگز او کاری خوبی انجام ندادهه نموده و از دل ب

ھر دو زمين را اندازه : وی گفت. ر دادندصورت آدمی از راه در رسيد و او را در ميان خويش حکم و داور قراه ب

آنھا ھم ھر دو زمين را اندازه گرفتند و ديدند به سر . حساب آوريده بگيريد و به ھر کدام که نزديکتر بود از آنش ب

و در روايتی در . که قصد آن را داشته نزديکتر است و ماليکه رحمت روحش را قبض کردند" مطلوبش"زمين 

گفت، که ) سرزمين نيکوکاران( ه خداوند به آن  سرزمين بدکاران گفت دور شو و بديگریک: حديث صحيح آمده 

   )٧٨، صفحه ٢٠رياض الصالحين؛ حديث شماره شما "( .....ببين حاال آن را اندازه بگيريد: نزديک شو و بعد فرمود

دينی که در اين باره " علمای "اينکه تا چه اندازه اين  نقل قول ھا در اين کتاب ھا  صحت دارد مربوط می شود به

دينی کامال با اين  " علمای" اکثريت  ،ی که من اطالع دارمئاما تا جا.  ه بدارندئحقيقات کنند و نظرات  شان را ارات

  .داستان ھا و  کتابھا  موافقت دارند

در کتابھای حاال شما آقای ورک صاحب  خود تان قضاوت کنيد، که  يک مسلمان ديندار که اين موضوعات را 

  می داشته باشد؟) قيامت و دوزخ(  بسيار معتبر اسالمی بخواند، ديگر چه ترس و وحشتی از روز مجازات

  ؟ .!!ترسی داشته باشيم" جزاء" ايا ھنوز ھم دليلی باقی می ماند که ما از روز
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گاه کند و به غم اوالد وطن ظرات ماترياليستی خود را پيش خود نن"خواسته ايد که " ل. آزاد"ھمچنان  شما از آقای 

ما  يک کمی در باور ھا و عقايد خود ۀ ، اين حرف زمانی می تواند خوب و زيبا باشد که ھم".و آزادی وطن بينديشد

يم قسميکه ھمه  می دان. بودهيک کمی به عقب برويم و ببينيم که  داليل بد بختی ما در چه . تحقيقات و بررسی کنيم 

ضديت با  علم و "اما بد بختی و عقب ماندگی . رند ما نداۀقدامت چندانی در جامع"  ليستینظرات ماتر يا"که اين 

  .  طوالنی داردۀخيلی سابق "  معارف و سواد

خود فروببرد و بينديشد که چه چيزی دليل اين " سر خود را به گريبان"خرد است که کمی لذا اين وظيفه ھر انسان با 

ن نمايشگر ضعف عقايد خود ما می ا  باورم که بسته کردن دھان مخالف کامال به اينمن. ھمه بد بختی ھايش می باشد

  .باشد

اگر کسی کمی  ھم به مردم کشور خود احترام داشته باشد بايد به عقايد آنھا ھم احترام " ھمچنان نوشته ايد که 

  "........نمايد

  .  تمام نمی شوداما اين سخن در ھمين جا. جا و مناسب استه اين سخن تان خيلی ب

  . يمئخود احترام نما" نامخالف"ما  بايد به عقايد سالم  ۀ بلی، ما ھم

دست فراموشی سپرده می شود اين است که ه ، ب"احترام به عقايد مردم"اما يک موضوعی که ھميشه در بحث ھای 

  .حساب نمی کنيم" ردمم" دينی ما ھستند،  در زمره ۀما ھيچ وقت آنانی  را که مخالف نظر سياسی و يا عقيد

محمد "  قدرت سياسی را از دست خاندان ن افغانستامردمحاال "می گفتند که " پرچمی ھا و خلقيھا"درست مثليکه 

که  خلقی ھا و  پرچمی ھا،  نه تنھا اين يعنی که شما خود تان ھم  می دانيد آنان  اما قسمی."دست گرفته انده ب" یئزا

 مردم حساب نکردند بلکه حتی به جان ھمديگر ۀا که مخالف شان بودند، در زمر در صد ر٩۵يک اکثريت بيش از 

و باز ببرک کارمل آمد و ھر دو را . کی  راه کی  امين را دشمن مردم خطاب می کرد و امين تره تر.  ھم افتادند

  .دشمنان ملت افغانستان قلمداد کرد

يم، ھدف ما عقيده و نظر خود ما است نه ئسخن می گو" ممرد"باور ھای سياسی که از عقيده و يا  ما ھميشه زمانی

  .احترام بگذارند" من"يعنی که ديگران بايد به عقايد .  مردمۀ ھم

نگذاشتن به عقايد و نظرات ديگران، " احترام"از  اخيرۀ خصوص در سه دھه  ما نبايد تلفات و خساراتی را که ب

  .متحمل شده ايم ، فراموش کنيم

بلکه بايد به . لفت ھای  عقيدتی و يا سياسی آدم ھا کنار گذاشته شودين نظر را تشويق کنيم که مخايد او ھمچنان نبا

شرطی که توھين  بی مورد به عقايد ما ه ب(شکل محترمانه ھمديگر خود را در ابراز افکار و عقايد آزاد بگذاريم 

ران معرفی کرده و آنان را ھم با خود ھمنظر خود را برای ديگ" خوب"تا بدان وسيله بتوانيم نظرات و عقايد ) نشود

 مردم  را ھمنظر خود بسازيم، باز ھم  موفق ۀيافتيم  که ما نمی توانيم ھمواگر ھم  در جريان اين بحث ھا در. بسازيم

  . باشيم چون با اين شيوه حد اقل توانسته ايم  خود و نظرات خود را زنده نگھداريم می

. نيست که مشکل خلق کرده باشد" ماترياليستی" ھم اين را می دانيد  که فقط نظرات ن ھستم که  شمائمن کامال مطم

  .  بلکه ما مشکالت بيشتر از اين ھم داريم

و سياسی " عقديتی"قبل از تسليم شدن قدرت از دولت نجيب،  مخالفتھای " مجاھدين"طور مثال ھرگاه  احزاب ه ب

ه بودند، ديگر اين اتفاقاتی،  که منجر به کشته شدن صد ھا ھزار خود را، حتا اگر در ميان خود شان ھم حل کرد

  .بيگناه شد و بعدش ھم که به  تجاوز پاکستانی ھا و اعراب به نام طالبان انجاميد، صورت نمی گرفت
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ش ھم اين بود که ھر کدام از آنان فکر می کردند که حزب وی از  آقايان اين کار را نکردند دليلکه چرا اين و اين

ھستند اجازه نفس کشيدن " ناحق و ضد اسالم"  حق معرفی شده و لذا نبايد ديگران را کههدرست و ب" خداوند"رف ط

  .داد

شان را تا  ايران ، ترکيه و روسيه فراری ۀ پاکستانی و عرب آمدند و ھم" چھارتا"و بعد نتيجه اش را ھم ديديم که 

  .ساخت

عا داشتند که از يک خدا و يک پيغمبر و يک کتاب مقدس پيروی می شان  ادۀ  شگفت آور تر از ھمه که اينان ھم

  .کردند

 سياسی خود روبرو می شويم، نبايد  ۀ دينی  و يا  مفکورۀدر مورد عقيد" ناخوشايند " زمانيکه  با حمالت "ماھا"

با داليل درست  ،بلکه کوشش کنيم . ديگران را مورد حمله خشونت بار  قرار داده و نظرات شان را ممنوع  بسازيم

  .در رد گفتار طرف مقابل بپردازيم

  .ما ضرورت به باز شناسی افکار و عقايد خود داريمۀ  بنا بر ھمين داليل ھم

 حق است ديگر نبايد از انتقاد ديگران  ترس و وحشت ه دينی ما  بۀاگر ما کامال معتقد باشيم که نظر سياسی و يا عقيد

  . يگران را ممنوع قرار  بدھيمو يا نبايد عقايد د. داشته باشيم

  . ندازيميدوش ديگران به وليت ھمه بدبختی ھای خود را بؤھميشه اين تمايل را  داريم که مس ما آدمھا  

 خود را ۀ ابراز عقيده و مفکورۀنظر من،  ما  بايد اين  فرھنگ را  در بين خود ايجاد کنيم که ھر فردی اجازه ب

 اسناد درست نظرات و عقايد ن است که اگر مايل باشند  می توانند  با مدارک و ديگراۀو اين وظيف. داشته باشد

  .ن خود را غلط ثابت کنندامخالف

 علمی و درست  اين است  که ما بايد ازاين پيش فرض حرکت کنيم که ھرايده ای ۀبه نظر من  مھمترين ابداع شيو

اگرقادرشود دربرابرانتقادات . قرارگيرد) ن بی موردنه از طريق جنگ و کشتار و توھي(   انتقادیۀبايد مورد حمل

  . درغيراينصورت ازبين خواھد رفت. ايستادگی کند زنده خواھد ماند

 ۀاوالد غمديد"به عقيده من اين يگانه راھی است که ما را  قادر خواھد ساخت تا به شکل واقعی اش  ھم  به خود و 

  . شويم و ھم برای مردمان ديگر مصدر  خدمتی"  وطن خود

 را به قتل برسانيم ، بايد منتظر خويشن ا سياسی و يا دينی خود مخالفۀخاطر حفظ عقيده تا زمانيکه ما حاضر باشيم ب

  .تاريخ  شاھد اين واقعيت است.  برده شويمن ازبين ا خود ما ھم شايد توسط ھمان مخالفاين ھم باشيم که

  موفقيت ھمه را در ايجاد اين فرھنگ آرزومندم

   زمانیجبار

  ٢٠١١  اگست ٢٢

  

  :يادداشت

 و پاسخ به ده ھا و صد ھا پيام تبريک از به نسبت تراکم کار ھا به ويژه ويراستاری" زمانی"از اين که نوشتۀ آقای 

  .بابت سومين سالگرد تأسيس پورتال، به تعويق افتيد، اميد است بر ما ببخشايند

  شاد و پيروز باشيد                                                                                      

 AA-AAاداره پورتال                                                                                    


