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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ سپتمبر ١٧

  

  ول وب سايت صدای افغان،جناب مدير مسؤ
  

  .سالم و احترام مجدد

اما اجازه بدھيد باز ھم از شما گله کنم؛ و . ن داده ايدسپاس از نامۀ مقبول و تشريحاتی که در پيرامون  نوشتۀ م

کم لطفی به اين معنی که . خاطر اين که در حق من و در حق نامۀ من يک اندازه با کم لطفی برخورده ايده اينبار ب

اگر شما نامه مرا سرسری مطالعه نمی کرديد، بسياری از مطالبی را که برای من توضيح نموده ايد در آن نامه 

  .  متوجه می شديد

  :به ھر صورت مطالب مورد نظر شما را يک بار ديگر، و اينبار به شرح بيشتر، ذيالً بيان می کنم

ـ  اگر من يادی از داروين نموده ام به اين معنی نبوده که من داروين را مردی می دانم که اولين و آخرين و دقيق ١

ن مانند ھزاران محقق و نظريه پرداز ديگر يک محقق و داروي. ترين حرف علمی را در مورد انسان زده است

 انسان و جھان و پيدايش و زندگی و مرگ و امثال اين حرف ھا خواه به ۀھر انسانی که در بار. نظريه پرداز بود

استناد مشاھده و تجربه خواه بدون استناد مشاھده و تجربه ابراز نظر می کند، تا وقتی که نظريه يا نظريه ھايش 

حرف قطعی و نھائی را، اگر شما . حساب می آينده در صد تثبيت نشده اند در زمرۀ انسان ھای نظريه پرداز بصد 

و اين کار .  ھم کمی از پافشاری روی عقايد خويش بکاھيد، تا امروز در موارد ياد شده نه دين زده است و نه علم

، به نظر من، باالخره، اگر خود انسان يا حوادث اما انسان با ھوشی که دارد! به نظر من کار ساده ای ھم نيست

حل کردن اين معما بدان معنا نخواھد بود که گويا انسان .  طبيعی او را از بين نبرد، اين معما را حل خواھد کرد

بسياری از تفکراتی که ! جای خدا را می گيرد؛ بلکه در آن صورت ھم انسان انسان باقی می ماند و خدا خدا

م اديان معرفی شده اند ھم نوعی تالش انسانی برای شناخت و توضيح مسائلی مثل ھستی و عدم و ناه امروز ب

است که بعداً ھمين شناخت ناقص انسانی خويش از حيات و ممات ... خلقت و خالق و مخلوق و مرگ و زندگی و 

کر کم انسان امروزی اين معما که امروز می گويند با ف به نظر من آنانی. و ھستی را به نام خدا معرفی کرده اند

ه اين ک.  آن را به مسخره می گيرندۀرا می توان حل کرد، يا اين معما قبالً حل شده است، عظمت ھستی و آفرينند

خود را ھر ... داند و ھندو و بودائی و مسيحی و مسلمان خود را و بھائی و  ی خود را بر حق میامروز موسائ
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ی که چيستی و چگونگی او به اين خدائ. ينی افراطی را بر پشانی خود می زنندکدام مھر جھالت و تعصب و خودب

 ذھن کوچک انسان است که ده شدۀاين خدا آفري. سادگی قابل شناخت و بيان باشد، نبايد خدای حقيقی و واقعی باشد

  . اذھان تنبل ديگران ھم آنرا پذيرفته و می پذيرند

ی از فيلسفوفان بزرگ معاصر جھان اسالم، در مورد نظريۀ تکامل اميدوارم به نظر آقای مرتضی مطھری، يک

  :گويد او می. داروين، اصل انواع و انشقاق انسان از موجودی شبيه انسان توجه کنيد

برای يک نفر معتقد به خدا و قرآن کامالً ممکن است که ايمان خود به خدا و قرآن را حفظ کند و در عين حال  " 

امروز ما افرادی با ايمان و معتقد به خدا و رسول و قرآن سراغ داريم که . به نحوی توجيه کندداستان خلقت آدم را 

احدی ادعا نکرده . داستان خلقت آدم را در قرآن به نحوی تفسير و توجيه می کند که با علوم امروز منطبق باشد

 ھا را در کتاب ھای مربوط به اين ما خودمان وقتی آن نظريه. است که آن نظريه ھا برخالف ايمان به قرآن است

  ." موضوع مطالعه می کنيم در آنھا نکات قابل توجه و تأمل زيادی می بينيم

برای داروين يا برای ايساک نيوتن ھيچ فرقی نمی کند که در کنار يک ديگر . حرف شما کامالً درست است

ۀ من در اين مورد تنھا برای اين بود که حتی اشار... خوابيده اند يا در کنار مايک  و چارلز و يورگن و ھانس و 

شود و باالخره  کليسا ھم باوجود تمام مخالفت ھای قبلی اش با داروين، مجبور به پذيرش کار ھای ارزشمند او می

جايش ـ به اين ترتيب ه اجازه می دھد که او را ـ درست بودن يا درست نبودن کار ھای وی از نظر من و شما ب

  . قدر کند

که شما می نويسيد که در اين خصوص پول نقش بازی کرده است، بايد اعتراف کنم که من از اين موضوع، اين 

شکی نيست؛ شايد خدا ارباب دين را در ھر کجا که بود و . چون مانند شما در جريان نبوده ام ـ چيزی نشنيده ام

ا برای يک مشت دينار و دالر و کلدار و جائی که مردم، کشور و دين و آئين شان ر. ھست از يک تافته بافته است

  ؟می فروشند، يک و نيم متر مربع خاک در کليسا چه قيمت دارد... تومان و 

شايد بازھم در . اين نکته، اگر چه جوانب مختلف آن آنگونه که الزم بود کاويده نشد، بايد در ھمين جا پايان يابد

  .خواھم اين بحث را طوالنی کنم ولی فعالً نمیکدام جائی و به کدام مناسبتی بدان پرداخته شود، 

 است خورده بااليشان جيبه ب نوبل مدال که کسانی تمام که داي کرده قبول نوشته درآن شما: " ـ نوشته می کنيد٢

 خيلی. دانيد؟ می منتفی جائزه اين گرفت و داد در را ؟؟ حتی و سياسی بندھای و زد مگر! اند بوده آن مستحق

  ..." اوباما  ایآق تر، نزديک

 آن مستحق است خورده بااليشان جيبه ب نوبل مدال که کسانی تمامام  نوشته من که باوريد ھمين به واقعا شما آيا

  اند؟ بوده

کنيد که در اين عبارت پردازی ھای تان از آن بخش از نوشتۀ من به اصل امانت داری بی  آيا شما فکر نمی

  :ر به آن بخشی نوشتۀ من توجه کنيدلطفاً يکبار ديگ. توجھی کرده ايد 

 آنچه خالف جايزه، اين قديمی برندگان ميان در گذرانيم، می نظر از را صلح جايزه برندگان بلند لست که زمانی" 

 انسان ھای نام با ـ، شوند می گرفته نظر در آن اميدواران عنوان به ھم کرزی آقای حتی که ـ است معمول امروز

 بخاطر را آن و داشته را جايزه اين داشتن افتخار حق به و بودند بزرگی مردمانی الحق که خوريم می بر ھائی

  .اند کرده حاصل جاه ب و درستیه ب است زده سر ھا آن از که بزرگی ھای کار

 تالش و" سولفرينو از ای خاطره " کتاب نوشتن با که بود" دونانت ھنری ژان " آقای بزرگ مردان اين از يکی

 امر بتواند که سازمانی آوردن وجوده ب و صلح از دفاع و جنگ با مخالفت برای ناپذيرش خستگی و رگي پی ھای
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 و غيره و واگير ھای بيماری شيوع طبيعی، حوادث جنگ، ديدگان آسيب نوايان، بی به کمک انسانی و شريف

  ". آورد دسته ب را جايزه اين ببخشد، تحقق را غيره

نوشته شده است که شما آن را در نامۀ خود آورده ايد؟  در مورد آنانی  " تمام کسانی" در کجائی اين دو بند کلمات 

که امروز اين جايزه را حاصل می کنند، ھمانطور که شماھم نوشته ايد، من نظر خود را به اين زبان ابراز داشته 

شوند  می گرفته نظر در آن اميدواران عنوان به ھم کرزی آقای حتی که ـ است معمول امروز آنچه خالف:  " ام

در اين باره نظرم با آنھم . معنی اين عبارت آنقدر روشن است که فکر نکنم الزم به توضيح بيشتر داشته باشد... " 

 با مالحظات سياسی  بيشترطور روشن و صريح و ساده بيان می کنم که جوايز نوبل امروزه را يکبار ديگر و ب

   .ريکا  به اشخاص غيرمستحق اعطا می گرددو دخالت مستقيم يا غيرمستقيم ام

  :من در مورد برندگان قديمی جايزۀ نوبل نوشته ام

توجه می " درميان " اگر به کلمات ..."  با نام انسان ھائی بر ميخوريم که ... درميان برندگان قديمی اين جايزه  " 

ـ می ديديد که من نسبت به عادالنه بودن کرديد ـ که نکرده ايد و من به ھمين دليل می گويم لطف تان کم بوده 

اعطای جوايز به قديمی ھا ھم ابراز شک نموده ام و از ميان آنھا تنھا کسانی را مستحق دريافت جوايز می دانم که 

  . از ھمه چيز خويش برای دستيابی به يک آرمان انسانی، بزرگ و مبارک گذشتند" ھنری دونانت " مانند 

آيا شما می دانيد که من در مورد آقای بوش و مردان يا انسان ھای !  من صحبت نموده ايدـ شما از آقای بوش با٣

خواھيد اين را بدانيد که من در مورد بوش و امثال وی چگونه فکر ميکنم،  مانند وی چگونه فکر می کنم؟ اگر می

ويد که جناب تان از روی خيال و  من نظری بيندازيد تا به اين نکته متوجه ش"خير گذشت ه ی بود بئبال" به مقالۀ 

 است از برداشت من از ه ایدر کجای مقالۀ من ـ که سند زند! زنيد تا از روی واقعيت ھا تصور بيشتر حرف می

ھمينگونه اگر سائر مقاالت . بريد اين گونه انسان ھا ـ شما نام بوش را ديده ايد که در اين بحث با من از او نام می

 درخواھيد يافت که نظر من در مورد روس و چين و ھند و ايران و پاکستان و امريکا و مرا از نظر بگذرانيد،

  .   باشد چگونه می... اسرائيل و 

به فکر من برای جناب شما زيبنده نخواھد بود که به روی حدسيات ابراز نظر کنيد يا از چيزی حرف بزنيد که من 

توھمات قصر " اخت نظريات من در مورد امريکا به مقالۀ شما می توانيد برای شن. از آن يادی ھم نکرده ام

ھمچنين . مرا مطالعه کرده ايد" پيروزی يا شکست" آيا شما مقالۀ .  و ده ھا مقالۀ ديگر من نظری بيفکنيد..."سفيد

را؟ کسی که دمش جائی بند باشد يا عاشق موی و روی و چشم و " نبرد شرم آور دين عليه علم " بخش اول 

  !!  سی باشد چنين مقاالتی را نمی نويسدابروی ک

 مسلمان که آنانی بين در که يد گوئمی ضمنی صورته ب استدالل اين با و: "  تانۀـ  در بارۀ اين بخشی از نوشت۴

  .ندارند خود با کاميابی سند ھم آنھا که است چند نفری است ھرچه نبود و نيست دونانت ھنری وزنه ب آدمی بودند

 با را خود بحث مورد افراد کرد ھای کار تمام که زمانی تا شما و ما ، تراند نزديک خداه ب يک کدام که اين و

  " .کنيم حکمی نبايد نبيينيم، آن جزئيات و کليات

طور مشخص نام چندين نفر را به نماينگی از ده ھا ه من در مقالۀ خود ب: در جواب اين نظرتان بايد عرض شود

کار نيک و بد، حتی اگر اعتقاد عيب داشته باشد، از .  مقايسه با ھمين افراد بوده استاين . نفر ديگر گرفته بودم

در ميان ھر نسل و ھر قوم و ملت و دين و مذھب شما نيک . اين انسان است که عمل می کند. اعتقاد سر نمی زند

 که اين کار شما درست فکر می کنم. ترين و بدترين، شريف ترين و وضيع ترين انسان ھا را می توانيد بيابيد
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نباشد که موضوع را نفھميده، يا فھميده ولی عمداً تحريف کنيد و چنين امری را به من نسبت بدھيد که گويا من به 

  .  اين معتقد نيستم که در ميان مسلمانان انسان ھای نيک پيدا می شود

ست و از پول و دارائی و کار و وقت، ھدف من در آن نوشته مقايسۀ انسانی بود دارای تفکر انسانی و صلۀ رحم ا

گذرد، با  و تمام امکانات خود برای کمک به بينوايان، آسيب ديدگان  و زخميان جنگ و بيماران و نيازمندان می

افراد مشخصی که در مقالۀ قبلی به آنھا اشاره نموده ام؛ افرادی که از راه تجارت خون صدھا ھزار نيازمند، 

دست آورده اند و ھنوز ھم با بيرحمی و حرص و شقاوت ه ھيد کشور ما ميليون ھا دالر بدردمند، بينوا و ھردم ش

ما و شما تا " نويسيد  آيا کار کرد ھای اين افراد به نظر شما که می.  خود ادامه می دھندۀتمام به اين کار رذيالن

برای " نيم، نبايد حکمی کنيم زمانی که تمام کارکرد ھای افراد مورد بحث خود را با کليات و جزئيات آن نبي

ه به نظر شما اين ھا بايد از چگونه آزمون ھای ديگری بگذرند تا ما بتوانيم آن ھا را ب! شناخت شان کافی نيست؟

درستی بشناسيم و بتوانيم در مورد شان قضاوت کنيم؟ آيا شما با اين ھمه بيداد اين قارون صفتان حجاج خو نسبت 

  خواھيد؟  خاک بازھم سند و مدرک میه ار شان نسبت بمردم و خيانت ھای آشکه ب

بگذاريد يک چيز را برای شما واضح و "  .ايم شده معاصر جھان تبليغاتی نيروی قربانی ما: "کنيد ـ نوشته می۵

نموده باشيد، در حق من ظلمی روا داشته ايد غيرقابل " ما"نم که اگر مرا ھم شما شامل اين شريفانه عرض ک

  .بخشش

چون کسی که به نفع ھيچ شخص، ھيچ مرجع و ھيچ کشوری ننوشته است، کسی که راه ھيچ يکی را دنبال چرا؟ 

رود، نمی تواند زير   انتقاد می کند و راه خود را میءنمی کند، کسی که از کار و روش نادرست ھمه بدون استثنا

و کاستی ھر ايدئولوژی، ھر تفکر دينی، شما شايد متوجه نشده باشيد که من از کمی . تأثير کسی قرار داشته باشد

کسی که قربانی تبليغات شده باشد، حداقل بايد يکی را، .  انتقاد نموده امءھرمکتب سياسی و ھر انسانی بدون استثنا

کسی که .  قرار بدھدءھمانی را که قربانی تبليغاتش شده است يا با او زد و بندی از گونه ھای ديگری دارد، استثنا

بازھم . کنم، باشد  تبليغات آمده باشد، نمی تواند منتقد بی نظمی موجود جھان آنگونه که من آن را نقد میزير تأثير

 مرا که در مورد ۀچند تا نوشت! " تصادفی" از شما دعوت می کنم که اگر وقت پيدا کرديد به طور ھدفمند و نه 

اگر چند تا از اين . شته شده است، بخوانيدنو... سياست و دين در غرب و در مورد مارکسيسم و ليبراليسم و 

 می چکچک برايش ما بگويد  مو زرد و آبی چشم را ھرچه کهنوشته ھا را بخوانيد، به يقين به اين اشتباه تان  

زيرا من کسی نيستم که از حرف کسی به وجد بيايم و ھمچون ميمون به تقليد ديگرانی که از . ، پی خواھيد بردکنيم

  ! آيند کف بزنم و باال و پائين بپرمھيچ به وجد می

گاه ھمه کسانی را که جايزۀ نوبل را حاصل نموده اند يکسره مستحق اين  ـ بازھم تکرار می کنم که من ھيچ۶

  . شما به نوشتۀ من يکبار ديگر مراجعه کرده آن را به دقت مطالعه کنيد. جايزه نمی دانم

در غير آن . به مشام تان رسيد من مالمت" جائزه  اين مورد در شما کردن قبول عام برای اين البته" اگر بوئی از 

  ! فير می کنيد" بدون خريطه " بپذيريد که به اصطالح 

  :نويسيد ـ من خلقی ـ پرچمی را که شما می٧

ھزار بار محکوم و نفرين کرده ام و باز ھم ." شدن محروم زندگی نعمت از انسان ميليونھا شان حکم زير در  "

 و نفرين می کنم و آرزو دارم که اين ھا ھم مانند جنايتکاران تنظيم ھای اسالمی روزی به محکمه کشانيده محکوم

من نشان ه آيا اجازه دارم با احترام تام و تمام از شما خواھش کنم که ب. شوند و تقاص کار ھای شان را پس بدھند

ه شما به آن ھا اشاره نموده ايد دفاع کرده و نام آن يد که من از خلقی ـ پرچمی ھا که شما در کجا ديده ابدھيد ک
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کنيد به چه دليل و از روی  اگر من اين کار را نکرده ام، ذکر آن در بحثی که با من می. ھا را به نيکی برده ام

  !باشد؟ چه مقصدی می

ر داريم، اما به نظر من ھمه در اين مصيبت سھم و تقصي. يدی اين کشور حرف زده اـ شما از سر آغاز بدبخت٨

  .يک چيز را فراموش نکنيد که از خلق و پرچم کسی انتظاری ھم نداشت که امروز گله کند

 بوديد يا د،دانم شما شاھد شادی ھای مردم در روز ھائی که به اصطالح مجاھدين پيروز شدند و به کابل آمدن نمی

ً اين مثل عاميانه را شنيده ايد که میشما. ئيد و حمايت مردم از آن ھا بودأخير؟ اين شادی ھا پيام آور ت   حتما

وی ردانيد که آغوش مردم به روی از خود باز است و نه بر شما بھتر می"! گله از خود ميشه نه از بيگانه" ويندگ

  ! به نظر من برای اين ھا فقط ھمان يک حرف بس بوده باشد. بيگانه

علت اصلی . لی از حرف ھای ديگری را به بررسی گرفتو اما در مورد سر آغاز بدبختی ما، به نظر من، بايد خي

بدبختی ھای ما به نظر من جا ھای ديگر است که يا ما نمی خواھيم آن ھا را بدانيم يا اين که عقل ما در شناخت آن 

 مشکل ما ذکر مختصر اين موضوع در اينجا نه تنھا. کند اين مسأله بحثی مفصلی را ايجاب می!  کند کوتاھی می

اگر زندگی بود در اين باره به تفصيل صحبت . وجود خواھد آورده تفاھماتی را نيز برا حل نخواھد کرد، که سرء

  .خواھم کرد

خواھم در مورد شخصيت يا  ـ يادآوری از داکتر محيط ھا و داکتر فريد يونس ھا برای اين نبود که گويا من می٩

. ادآوری از آن ھا در رابطه با تساھل امريکا در مورد چنين اشخاص استي. خوب و بد بودن آن ھا ابراز نظر کنم

شديد که من  خوانديد متوجه می درستی میه اگر شما نامۀ مرا ب. تساھلی که ما ھا در برابر دگرانديشان نداريم

يچ کسی اين که ھر دوی اين ھا نظر نيک به امريکا ندارند بر ھ. چيزی در بارۀ شخصيت آن دو بيان نکرده ام

من با استناد به گفته ھای خود ايندو  نفر و موضعگيری فکری آن ھا در برابر امريکا خواستم اين . پوشيده نيست

. کنند ھا را مانند صدھا تای ديگر تحمل میھا باوجود آنگونه موضعگيری ھا آنموضوع را بيان کنم که امريکائی 

سخن من فقط ھمينقدر بود نه زياد و نه . ی کامالً بيھوده استچيزی که در کشور ما انتظار آن از افراطگرائی دين

چرا؟ . دھم که کار من تنھا و تنھا نقد انديشه ھا است و نه تعرض به شخصيت مردم من به شما اطمينان می. کم

وقتی که انديشه ھای نادرست .  گروه نيستند وچون انديشه ھا مال يک شخص و يک ملت و کشور و قشر و طبقه

يا غير دينی و سياسی و غير سياسی بر سرنوشت من و ميليون ھا انسان ديگر اثر مثبت يا منفی داشته باشد دينی 

اگر مارکسيسم، ھمينطور . خود حفظ خواھم کرد که در مورد آن انديشه نظر خويش را بيان کنمه من اين حق را ب

 اثر گذارباشد من بايد اين حق را داشته باشم که بر زندگی من... ليبراليسم يا يھوديت ومسيحت يا اسالم و بوديسم و

غربی ھا با ھمين برداشت در برابر نقد سالم ـ حتی در برابر نقد ناسالم از انديشه ھای شان ـ . از آن انديشه نقد کنم

در مورد . آقای فريد يونس ده ھا بار ياد کرده است که دموکراسی يعنی بی ناموسی. عکس العمل نشان نمی دھند

صحبت من تنھا بر سر . نکه اين حرف درست است يا نادرست، خوب است يا بد من در آن نامه چيزی نگفته اماي

  !موضعگيری امريکائی ھا در برابر وی بود و مقايسه آن ھا با ما

نده ايد، من سی ـ شکنجه ھای ضد انسانی و ضداخالقی خلق و پرچم را، که شما آن ھا را رفقای سرخ من خوا١٠

لندن داشتم شرح داده ام و ھم طی ده  لمان با يکی از نمايندگان عفو بين المللی مقيما که در ل در مصاحبه ایسال قب

 ھمان سالی که من با عفو بين المللی ۀ من در سالنامۀبخشی از مصاحب. ھا مقالۀ ديگر به آن ھا اشاره کرده ام

  .  درج شده است،مصاحبه داشتم
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من نه تنھا برخورد ھای وحشيانۀ خلق و . ح استياز ھر انسانی که سر بزند قابل تقبچنان کار رذيالنه و حيوانی 

پرچم و روس را با زندانيان شان تقبيح و نفرين و محکوم می کنم، که  برخورد امريکائی ھا را با زندانيان شان 

 بيح و نفرين کرده و میو برخورد حکومت ھای ميان اين دو دوره را نيز محکوم و تق... در ابوغريب و بگرام و 

شما فقط وقت پيدا کنيد و نوشه . از برخورد ھای دوران استالين و ديگر ديکتاتوران ھم ھرازگاھی ياد کرده ام. کنم

خواھيد افکار مرا بدرستی بشناسيد، مقاله ھای  بازھم يادآورمی شوم که اگر شما می! ھای گذشتۀ مرا مطالعه کنيد

 تان به من نوشته ۀ آن چيز ھا را که شما امروز در اين نامۀمطمئن باشيد که ھم.  يدمرا بدون پيشداوری ھا بخوان

  !فکر می کنم اين مختصر در اين زمينه کافی باشد. يابيد ايد در آن ھا می

 و فرھنگ مسلط در جامعه با دشنام دادن به شخص ـ  کنم که نقد انديشهـ در مورد نقد و دشنام بازھم عرض می١١

من به اين باور ھستم که ھر فردی که در . کسانی مانند آقای فاريابی به آن زبان می آاليند ـ فرق داردآنگونه که 

کند يا متعلق به محيط و کشوری است اين حق و آزادی را دارد که نظرش را در  يک محيط يا کشور زندگی می

به زندگی و سرنوشت و آيندۀ خود و اوالد مورد انديشه و سياست و فرھنگ عام ـ به دليلی که آن انديشه يا آن نظر 

ولی آنچه را شما آزادی می ! آزادی بيان يعنی ھمين. گيرد و تأثير می گذارد ـ  ابراز دارد ھای وی ھم ربط می

چنين عملی ... لمان و ادر کشورھای مانند امريکا و . ناميد ـ آزادی دشنام دادن را ـ تعرض به يک شخص است

در اين کشور ھا . رای ھر کدام اگر ثابت شود قبالً جريمۀ نقدی معين و مقرر کرده اندشود و ب جرم تلقی می

گيرد ھمه بالاستثنأ حق  در مواردی که به عموم مرم تعلق می. ساحت عمومی و خصوصی مردم معين است

. استدر ساحت خصوصی، ولی اين حق به مردم داده نشده . دارند، اگر خواسته باشند، نظر شان را بگويند

  !عنوان تفکری عام، مواردی اند که به عموم مردم تعلق دارنده سياست و دين، ب

گفتم اگر آقايانی مانند فاريابی به ھزار سؤال من ـ ولو ناقص و توھين آميز ـ با بزرگ  ـ من ھنرش را ھم می١٢

صد رھنمائی من و منشی و تساھل و مسؤوليت پاسخ در خور يک انسان تربيت شده در يک مکتب خوب را به مق

از کارنامه ھای خوبان دين از صدر دين تا امروز حکايت ! شما از ھنر آن حرف بزنيد. کردند امثال من ارائه می

به فکر من در سرتاسر تاريخ اسالم ورقی نخواھيد يافت که بر آن خون دل و خون ديدۀ بی پناھی نچکيده ! کنيد

داشت، امروز کار ما ھا به اينجا ھا نمی   پروران  ھنری وجود میاگر در دين و در انديشه و باور دين!! باشد

  !!رسيد

خوبی خصلت کم زور ! گذشته از اين ناتوانان ھميشه خوبند. ازعوام حرف نزنيد، زيرا ما از عوام شکايتی نداريم

بر سر شود که آن قوم و ملت و آن انديشه  خوبی و بدی يک قوم و يک ملت و انديشه زمانی معلوم می! است

توانست حداقل  بينيد؟ آيا اين مکتب خوب نمی به دوروبر تان نگاه کنيد، به تمام جھان اسالم، چه می! قدرت باشد

  برعمل يکی از رھبران اين ھمه کشور اسالمی تأثير نيک بگذارد؟ 

بی پناه و بی پدر کی بايد مسؤول غذا و لباس و دوا و درمان و خانه و درس و تعليم  و آيندۀ اين ھمه طفل فقير و 

  و مادر در کشور ما باشد؟ عوام يا خواص دين پرور؟

 من از شما می! دانم نگوئيد که در آنجا چنين است و چنان؛ زيرا اين را من ھم می! نگاه کنيد) غرب(به کافرستان 

کنم ـ  تقدير میخواھم، به عنوان يک انسانی که حاضر شده ايد در اين موارد با مدارا صحبت کنيد ـ که من آن را 

صحبت ھای ما بايد به . حرف و قصه ھا را بگذاريد. که خوبی ھای اين انديشه را در عمل برای مردم بيان کنيد

شما امروز اين انديشه . استناد مدارک و شواھد باشد نه به استناد گفته ھا و نقل قول ھا که ثبوت آن ھا دشوار است

  !را در عمل چگونه می بينيد؟
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و اين ھم درست نيست که گفته شود . رد ستمگری ھا بايد عرض شود که ما انواع ستمگری ھا داريمـ در مو١٣

کنم، خواه سياسی باشد يا   از ستم را تقبيح مییمن ھر نوع! چون در آن جا ستم وجود دارد، ما ھم ستم می کنيم

ن و يکی دو کشور ديگر مسلمان اشاره من در آن بخش از گفتار خود دانسته به ايران و افغانستان وپاکستا! عقيدتی

وقتی در ميان پنجاه و سه کشور ديگر : سؤال من اين بود. نموده ام که در آن ھا امروز قانون سنگسار جاری است

آيا اين پنجاه و سه کشور ديگر که . شود، ما چرا بدان پابندی نشان می دھيم جھان اسالم اين موضوع عملی نمی

  ندارد، مسلمان نيستند؟در آن ھا سنگسار وجود 

سازم که من، که مانند ميليون ھا انسان ديگر  چنين سؤال ھا را من برای اين به داعيان متعصب دينی راجع می

شما نبايد فراموش کنيد که انديشه ھائی . شوم  از ھمين جامعه و مردم ھستم ھم از چنين تصاميمی متأثر میئیجز

. ک قوم و يک کشور ويا متعلق به پيروان يک انديشه باقی نمی ماندخواھند عمومی شوند متعلق به ي که می

خواھد بر افکار عموم  فکری که می. عمومی شدن يک انديشه يعنی سلطه يافتن يک انديشه بر افکار عموم مردم

 یمجردی که مه چنين فکری ب. مردم مستولی شود، نمی تواند انتظار داشته باشد که مورد نقد عمومی قرار نگيرد

برای . خواھد به فکر عموم مردم تبديل شود از حوزۀ فکر يک فرد يا يک ملت يا پيروان آن فکر خارج می شود

وجود ھمين تفکر و آزادی و قاعده است که امروز شما و من و امثال من و شما از عيسويت و اسالم و يھوديت و 

نقد می کنيم؟ ھر عمل و اعتقادی که ... ين و ليبراليسم و کمونيسم و دموکراسی و فاشيسم و روس و امريکا و چ

. امروز به زندگی و سرنوشت ديگران اثر گذار است، مربوط به يک  دسته و گروه و يک کشور خاص نمی شود

  .  يک شخص است... حوزۀ خصوصی فقط زندگی شخصی و درون فاميل و زن و فرزند و 

مربوط می شود به ھمۀ تقريباً ھفت ميليارد انسان و ھمه حق آنچه را شما تفکر يک و نيم ميليارد انسان می ناميد 

ھمين طور در رابطه با سائر ايدئولوژی ھای سياسی و غيرسياسی و . دارند در آن رابطه نظر شان را ابراز کنند

وجود ه  را يک مشت انسان دارای يک تفکر جنون آميز خاص ب٢٠٠١ سپتمبر ١١حوادث ! دينی و غيردينی

به بھانۀ ھمين حوادث بيشتر از چھل کشور جھان به . ين حوادث مسير تاريخ جھان را دگرگون کردآورد، ولی ھم

کشور ما ھجوم آوردند، آيا ما حق نداريم راجع به اين تفکر و عمل برخاسته از اين تفکر چيزی بگوئيم و آنرا نقد 

  کنيم؟ 

 اين امثال و زن زدن عطر چون ، است مبرا آن زا دين که دين نامه ب یا عده را آنچه ولی: " کنيد ـ نوشته می١۴

 آن برعليه که کسانی اولين چون ، گذاشت متدينين يا و دين ھمه بر آنرا گناه شود نمی کنند می بيان را افکار بيھوده

 استفادۀ سوء مورد ديگر چيزھای خيلی مثل ھم دين ، باشند می دين اين در منصف و عاقل افراد خزند برمی

  ".گرفته قرار يانجو استفاده

در اين خصوص عرض من اين است که من به اعتقادات شخصی مردم عوام که نمی خواھند افکار و انديشه ھای 

يگران را با دشنام و ھتک حرمت و با جبر و تھديد و تخويف و دشان را بر ديگران تحميل کنند و نمی خواھند 

  عالوه بر اينکه مخالفت ندارم احترام ھم می، ھا را بپذيرندبستن و کشتن مجبور سازند که افکار و انديشه ھای آن

جنگ من با دخالت در زندگی خصوصی انسان ھا و . جنگ من با تحميل است. جنگ من با خرافات است. گذارم

جای رسيده و ه نام پير و سيد و آغا و به جنگ من با غارتگرانی است که يا ب. نفوذ در حريم شخصی آن ھا است

نام رھبر و استاد و پيشوا و غيره و غيره توده ھا، يعنی مردم عوام را به ه يا ب... ه و مير و خواجه و صاحب زاد

 نام قانون و دولت و دين، در حاليکه مردم از گرسنگی میه ھائی که ب" ارهھد"می کنند؛ با " لچ " اصطالح عام 

 استفاده کنندگانی است که از دين سخن میوءحرف ما با ھمان س.  کنندمرند، در عيش و عشرت شاھانه زندگی می
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سؤال آخر من در ھمين باب اينست که اگر دين بی عيب است، چرا اين . زنند و شما ھم از آن ھا ياد کرده ايد

 پيشوايان تان را نمی گيريد نگيريد؟ چرا يخ  ما را مینپيشوايان دين مانند خود دين بی عيب نيستند؟  چرا شما يخ

ته شما ھم  تان را با آن ھمه کارنامه ھا و رسوائی ھای شان بی اعتبار می سازند؟ نکند خدا ناخواسکه دين و آئين

خواھد که شما اين ملت مظلوم را از کامل ھا شريک باشيد؟ احترام من وقتی به شما آن!! در اين کار ھای خوب

  !کار بيفتده ای اين دزدان بدست اين دزدان نجات بدھيد يا قلم تان حداقل در راه دفاع از مردم و افش

  پرچم و به دنبال آن از دست افرادبردن از دست خلق و ـ در بارۀ آخرين توصيۀ تان بايد بگويم که پناه١۵

خونخوار راست در اين ممالک ھيچ وقت بدان معنی نيست که من ايمان و وجدان و آزادی و استقالل خود را در 

غرض معلومات شما بايد يادآورشوم که من باوجود . به آن ھا پيشکش کنمبرابرعنايت کشور پناه دھنده دو دسته 

 صحت شھرما ۀبيشتر از شصت درصد مريضی ـ که چھل و پنج در صد آن تقريباً شانزده سال قبل از طريق ادار

يکی دو ". خورم بلۀ کف دست خود نان میآاز " تثبيت شده است، روزانه ھشت ساعت کار می کنم و به اصطالح 

فر ديگر ھم ھمين سخن را زده بودند؛ بدون اين که فکر کنند که پناھنده شدن معنی حلقۀ اسارت و غالمی به ن

. ھر کس آزاد است. کنيد خوشبختانه در اين جا چنان فکر نمی کنند که شما فکر می. گردن انداختن را ندارد

کسی را مجبور به ھمکاری باخود  وقت کنند، اما ھيچ واضح است که برای بعضی انسان ھا پيشنھاد ھمکاری می

اين ھم يکی از صد ھا خوبی اين کشور است؛ درپھلوی صد ھا بدی آن؛ که نه کليسا کسی را مجبور . ساخته اندن

بينيد که  آن ھائيرا که شما می. به ترک و قبول دين می کند و نه نظام کسی را مجبور به ھمکاری با خود می سازد

ولی يک چيز را نبايد فراموش کنيد که . کنند  دارند ھمه به ميل خود با آن ھا ھمکاری میبا اين کشور ھا ھمکاری

تقريباً اکثريت افغان ھا به اروپا و امريکا از بد حادثه آمده اند و زمانی که در اينجا ھا برای خود اروپائی ھا کاری 

دانند و نه شغلی را به  درستی میه ا بميسر نشود برای برخی از بيکاران ما که نه ملک شان است و نه زبان ر

خصوص پيران ما، کار از کجا پيدا خواھد شد؟ به نظر شما اين خيلی از بيکاران ه ی آموخته اند، بفه ئشکل حر

چه بايد بکنند؟ يگانه راه زنده ماندن برای اين ھا ھمان است که به سوسيال، به اصطالح امريکائی ھا به ولفير، 

  .     روی بياورند

يکی استعمار در ھر : ـ سبب رنج مردم ما در طول تاريخ، و ھمين حاال ھم، سه چيز و سه کس بوده است١۶

شما اگر به اين ملت . شکلی که ھست، دوم حاکمان جبار به ياری حاميان دينی شان و سوم تعاليم بازدارندۀ دين

 ھمين مردم بينوا که از آن ياد می کنيد زندگی جای دفاع از آنانيکه سده ھا با حاصل رنجه واقعاً دل می سوزانيد، ب

  !      وظيفۀ انسان ھای مسؤول به نظر من ھمين است. کنند، به مبارزه با آن ھا برخيزيد سر میه فيلی ب وار و طزالو

شما در بارۀ کرزی ھر فکری داشته " ؟...مگر کرزی بيچاره چه کرده است که : " پرسيد ـ در مورد کرزی می١٧

ظر شماست، ولی نزد من ميان کرزی و کارمل و مالعمر و شاه شجاع از لحاظ وابستگی به اجنبی ھيچ فرقی باشيد ن

مردم و کشورش تعلق ه ھر زعيمی که به مردمش متکی نباشد و به نيروی مردمش به قدرت نرسد و ب. وجود ندارد

    .باشد فته ام، مینداشته باشد به نظر من مستحق ھمان حرف ھا، حتی بدتر از آن ھا که من گ

 تان ۀدر اخير صادقانه خدمت تان عرض می کنم که نه تنھا نوشتۀ شما سبب رنجش من نشد که مرا با اين نوشت

شد،   را مھيا کرد که روی مسائلی که بايد يک مقدار صحبت میه ایمديون خود ھم ساختيد، زيرا نوشته شما زمين

جای خوشی است که در سايتی که افرادی مانند . زاع ھا بيفکنيمصحبت کنم و پرتوی بر محل وموضوع برخی از ن

  !شود نويسند کسانی مانند شما يافت می فاريابی مقاله می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

با آن ھم کم ما . کرد، ولی چه کنم که غم آب و دانه اجازه نمی دھد نوشتۀ شما ايجاب يک بحث جامع و مانع را می

اگر نشد، بازھم در خدمت تان . ب و ذھن مرا دريافته باشيداميد از ھمين مختصر ھم مکنونات قل. و کرم شما
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