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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  ٢٠١۶ مارچ ٠۶
  

  !اگر آزادی می بود و می گذاشتند، متوجه می شديم
  

 و نويسندۀ صريح ، يکی از انسان ھای باھوش، صاحب درک عميق، عقل فايض، بی آاليش"عباسی"جناب آقای 

  :به اين مضمون ارسال داشته اند" آريانا افغانستان آنالين"اللھجه، نقل قولی را به دريچۀ پورتال وزين 

 ٢،۵ھند و چين نزديک به : انجال مرکل صدراعظم جرمنی حرفی زد که ھيچ مسلمانی نتوانست جوابش را بدھد"

مسلمان ھا يک خدا و يک . وت دارند و در صلح زندگی می کنند عقيدۀ متفا٨٠٠ خدا و ١۵٠مليارد نفر جمعيت دارند، 

  !!! پيامبر يک دين و يک کتاب دارند ولی خيابان ھای شان سرخ شده به خون يک ديگر

و اين درد . و کشته ھای ھردو طرف شھيد ناميده می شوند/ و مقتول ھم می گويد هللا اکبر/ قاتلش می گويد هللا اکبر

 !!!" دين چيست؟است که متوجه نشديم،

 "عباسی"، به خصوص آخرين جملۀ آن ابراز بدارم، خدمت "مرکل"قبل از اين که افکار خود را پيرامون نظر خانم 

صاحب محترم با احترام و ادب خاص عرض می کنم که نوشته حاضر به تأئيد آنچه در ذھن ايشان دور می زند، تنھا 

ن وضعيتی اسفباری در تعداد زيادی از کشورھای اسالمی، از آن جمله تحليلی است از واقعيت ھائی که سبب بروز چني

  . در کشور ما شده است، نه در تقابل با افکار آن بزرگوار

 چنين يک تفکر يا ، بالشک نظری نيست که برای اولين بار درخصوص"مرکل"در وھلۀ اول بايد گفت که نظر خانم 

ھستند کسانی در ميان ما .  ميان برخی از مسلمانان ارائه شده باشد غيرانسانی و دور از مروت و اخالق نيک درروش

  . ی را ارائه داده اندئھا نيز که بار ھا به شکلی، و به زبانی، اين نظر را مطرح نموده، در اين خصوص پرسش ھا

ائی بوده است البته کمتر متوجه آن ھ) ھم وطنان ژرف انديش ما(طرح اين چنين نظريات يا سؤال ھا از جانب ديگران 

ًکه خيابان ھا را با خون مردم، اکثرا اطفال و زنان و سالخوردگان سرخ می سازند، شھرھا و روستا ھا را ويران می 

کنند، راه پيشرفت و نو شدن و تحصيل را بر مردم می بندند و تنھا خواست شان اين است که وحشت بيافرينند و جامعۀ 

د، بلکه بيشتر متوجه آنانی است که کمتر به درونمايۀ چنين افکار وحشيانه و نفرت شان را در تاريکی و جھالت نگه دارن

 و به منابع پيدائش آن بی اعتناء، اگر بتوانيم آن را بی اعتنائی به معنی درست کلمه  انگيزی به تفکر می پردازند

  .توجه ضروری نمی کنندبخوانيم، ھستند و به سرشت، يا اصل و منشاء اين انديشۀ خونبار و قرون وسطائی، 

چه امری سبب شده است که با گذشت قرن ھای متمادی و تاريخ خونبار جھان اسالم، از قتل دومين و سومين و 

 در دوران خالفت وی، به خاک و خون کشيدن نواسۀ "علی" مسلمانان تا جنگ ھای سه گانۀ حضرت يفۀچھارمين خل
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 و ديگران تا امروز، درميان مسلمانان آن چنان يک "بنی عباس" و "ّهبنی امي"پيامبر و خانواده اش، جنايات خلفای 

تفکری به وجود نيايد که پايۀ آن بر احترام به عقايد و افکار ديگران و علم و انسان دوستی و جنبه ھای اخالقی دين و 

گفت و گو و تفاھم و حق ی اين که معضالت خود را با خود و ديگران از راه به جاآزادی استوار باشد، و کوشيده شود، 

پذيری حل کنند، به اصل کشتن و بستن و تحقير و توھين به ديگران و دشمنی و جنگ و تخريب، به مثابۀ مسائل و 

  !ھنجار ھای حل مشکل يا مشکالت خويش، توسل بجويند؟

ايجاد تغيير در حيات ۀ سياست مداران، آنانی که متصدی مقام ھای عمومی يا دولتی ھستند، کسانی که از ھمه اولتر وظيف

مادی و معنوی مردمان و کشور ھا را به دوش دارند، کسانی که بايد با ايجاد سيستم ھای متناسب، عقالنی، فعال و مؤثر 

آموزش و پرورش زمينۀ روشن ساختن ذھنيت ھا را در جھت سالم فراھم سازند و مردم را از اعماق بی دانشی و 

وليت در ظلمت و جھالت زيستن مردم را به ؤزی بيرون بياورند، ھيچگاھی مسسفاھت و بردگی فکری و خشونت ور

  . دوش نمی گيرند

اين ھا ھميشه، اگر حاضر شوند از جھالت ھا، از کمبود ھا، از نارسائی ھا و از وجود تفکرات مخرب در جامعه سخن 

ر مردم آزادی انديشه و حق پرسش و نقد،  بدبختی ھا قلمداد می کنند، درحالی که اگۀبه ميان آورند، مردم را مقصر ھم

زمينۀ کسب علم و دانش و خود سازی و حق به زير کشيدن زمامداران بی کفايت و عياش و بی غم باش را از اريکۀ 

ِ و جھال آدم کش و بی خبر از خدا  قدرت می داشتند، ھرگز امروز جاده ھا با خون جان باختگان بی گناه سرخ نمی شد
افت و اخالق نيک قادر بدان نمی بودند که خون مردم را مانند متاعی بی قيمت بريزند و در صدد و انسانيت و شر

  . گسترش حاکميت خون و شمشير و بی منطقی و زورگوئی در جھان باشند

مردم اگر موقع می يافتند، بدون ترديد قادر بدان می شدند که درست و نادرست را از طريق قوۀ ادراک و دريافت ذھن 

 برپايۀ تحصيل و دانش و علم و تجربه استوار است، فرق بگذارند و به جای تخريب و ترور، به آباد ساختن ملک، و که

  .زندگی در فضای آرام و با صلح و صفا روی بياورند

يک تعداد از اعضای فاميل در مورد با چھل و ھشت سال قبل، زمانی از يکی از اقارب خشکه مقدسی که شبی در ميان 

  " سورۀ اسراء نظر تان چيست؟١۶ تدر مورد آي: "و دينداری و درستی قطعی آن صحبت می نمود، پرسيدمدين 

  :گفت

  ." بعد از آن می توانم نظر خود را به گونۀ دقيق و شفاف ابراز کنم. بخوانم.  را ببينمتبايد اين آي. نمی دانم"

 مذکور را پيدا کرده تدن قران، آن را باز نموده، آيبعد از آور. يکی را برای آوردن قرآن از اتاق ديگر فرستاديم

  .  آن مراجعه کرده آن را ھم خواندممۀچون ھيچ کسی عربی نمی دانست، به ترج. خواندم

  . به ھمين دليل ھم نظر اين واعظ را در آن خصوص جويا شدم.  چيستتمن می دانستم که مضمون و مفھوم اين آي

ًل می کنم، بعدا ترجمۀ آن را از چند مرجع دينی شيعه و سنی غرض تعمق و تفکر  ياد شده را نقتدر اينجا، اول آي

  :دوستان بيان می دارم

َو إذا أردنا أن نھلک قرية أمرنا مترفيھا ففسقوا فيھا فحق ع" َّ َ َ َ َ َ ََ َ ًُ َُ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ ََ ِ ْ ْ ِ ًليھا القول فدمرناھا تدميراَ ْ َ ْ َّْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ".   

  : ترجمۀ اول، با اضافاتی از مترجم

پس آنھا در ) يمئيا بر دنيای آنھا بيفزا(مر کنيم و چون بخواھيم مجتمعی را ھالک کنيم اعيان و خوشگذران ھای آنھا را ا"

که نابود (پس حکم قطعی ازلی ما ) ی گردندو طبقات ديگر تابع آنھا شوند يا به گناھشان راض(آن محيط فسق ورزند 

  ." آنھا تحقق يابد پس آنھا را به سختی ھالک سازيمۀدربار) کردن طغيان گران است

  :ترجمۀ دوم
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و ما چون اھل دياری را بخواھيم به کيفر گناه ھالک سازيم پيشوايان و منعمان آن شھر را امر کنيم راه فسق و تبه "

جرم بدکاری ھالک می ه  گيرند و آنجا تنبيه و عقاب لزوم خواھد يافت آن گاه ھمه را بکاری و ظلم در آن ديار پيش

  ." سازيم

  : ترجمۀ سوم از تفسير کابلی

برھم / پس برھم زنيم ايشان را/ وعدۀ عذاب/ ثابت شود بر آن قريه/ پس/ آنجا/ نافرمانی کنند/ پس/ امر کنيم به متنعمان"

  ."زدنی

  : ترجمۀ چھارم

بپردازند، و در ] و فساد[واھيم شھری را ھالک کنيم ، خوشگذرانانش را وا می داريم تا در آن به انحراف و چون بخ"

  ." زير و زبر کنيم] يکسره[الزم گردد، پس آن را ] شھر[نتيجه عذاب بر آن 

  : و ترجمه و تفسير آن، گفتتبعد از خواندن آي

ياری به دليل گناه مستوجب کيفر ھستند و خداوند ھم تصميم می اھل قريه يا روستا يا د. خوب، کالم قرآن روشن است"

  "مشکل در کجا است؟. گيرد ھمه را ھالک کند

خداوند قبل از اين که به منعمان يا پيشوايان آن ديار امر کند تا راه فسق و تبه کاری و ظلم .  توجه کنيدتبه متن آي: "گفتم

  .، تصميم بر آن می گيرد که اھل آن ديار را ھالک سازدرا پيش گيرند

  :در اين مورد دو سؤال وجود دارد

اھل آن ديار چنان گمراه و فاسق و تبه کار و ظالم و اصالح ناپذير بوده اند که به عنوان آخرين گزينه، خداوند ) يکی

  . بار ديگر از نظر بگذرانيدتصميم به نابودی و ھالکت آن ھا گرفته است ـ ترجمۀ تفسير کابلی را يک 

در اين صورت، وقتی چنين تصميمی گرفته شده است، ضرورتی برای سوق دادن متنعمان به نافرمانی و فسق و فساد و 

ظلم، به غرض گمراه ساختن مردمی که پيش از اين گمراه بوده اند، با چه استداللی می تواند قابل توجيه باشد؟ گذشته از 

نی به امر و خواست خود خداوند به انحراف واداشته می شوند، با چه استداللی می توان آن ھا را اين زمانی که مردما

  خصوص خود منعمان را؟ه مستوجب عقوبت و پرسان و جويان و مستحق نابودی و آتش قرار داد؟ ب

فرمان و فاسق و فاجر و ، ظالم و نا"متنعمان" مذکور بر می آيد، ثروتمندان، به قول مترجمين تقراری که از فحوای آي

... فاسد نيستند؛ زيرا اگر فاسد و فاجر و فاسق و ظالم و تبه کار می بودند، خداوند آن ھا را امر به نافرمانی و فساد و

نمی داد، و آن ھا را نيز، پس از ھمان تصميم اولی که در مورد سائر مردمان گرفته شده بود، يکجا با سائر گناه کاران 

   .ھالک می نمود

و اگر متنعمان بی گناه و پاک و منزه بودند، امر به نافرمانی و گناه، که منتج به ھالک آن ھا، ھمراه با سائر گناه کاران 

ِمی شود، تنھا برای گمراه کردن کسانی که قبال گمراه بودند، نوعی از، اگر نگوئيم ظلم، بی انصافی در حق افراد متمول  ً

  يا اين طور نيست؟ !" برھم زدنی: "... ت ـ آنھم با آن دندان خائيدن که می گويدپاک از گناه و بی چاره بوده اس

در ترجمۀ چھارم، در بر گيرندۀ حتی کودکان و بزرگ ساالن بی گناه " يکسره"و کاربرد کلمۀ " ھمه"ضمير مبھم ) دوم

ناه اطالعی دارند و نه از صواب و گکشتن يا نابود کردن حيوانات و کودکانی که بدون ترديد نه از . و حيوانات نيز است

با کدام معيار و ... ثواب، و نوزادانی که نه ھنوز خدا را می شناسند و نه از پيام خدا و دين و بی دينی چيزی می فھمند و

  منطقی قابل قبول و قابل توجيه است؟
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، پس از عايد ...وب و سنگ وسر تا سر ادبيات دينی پر است از داستان ھای کشتار حتی حيوانات و باريدن آتش بر چ

شدن قھر خداوند بر تعدادی از گناه کارانی که به زعم دين و دينداران مستوجب عقوبت بوده اند ـ سوختاندن تر و 

  !به تاريخ مراجعه کنيد و ببينيد که من دروغ نگفته ام! خشک

مؤدب بدھد، با برآشفتگی غيرقابل دوست ما بدون اين که به اين پرسش ھا پاسخ منطقی و در خور يک انسان مھذب و 

توصيف، با چھرۀ کبود، با صدای بلند و تھديدآميز، و با مشت ھای گره کرده به گفتن کلمات بسيار درشت و زشت 

شروع نمود؛ که من به دليل کم بودن سنم نسبت به ايشان، کاھش غضب اين دوست سريع المالل و اشارۀ مادر سکوت 

  . اختيار نمودم

مل، اگر اين سخن در درون فاميل و در حلقه ای از اقارب بيان نمی شد، انعکاس وعواقب آن طور ديگری می به يقين کا

  !بود ـ شايد خيلی ھا سھمگين و وھمناک

تصور اين که در افغانستان، حتا امروز، چنين ارزيابيی ممکن است، يا اين چنين مسائل، قابل اقتراح و استفسار می 

ان دانش علمی ـ تحقيقی، ھم به دليل نبود آزادی بيان و انديشه و قلم، ھم به دليل نبود بردباری در باشد، ھم به دليل فقد

  .ًبرابر نقد سالم، ھم به دليل وجود تعصب بی حد و مرز و ھم به دليل دست باالی دينداران در کشور، جدا نامحتمل است

 و خيابان ھای ديگران را، به نام  ز خيابان ھای ما را و ھمۀ اين خون ھائی که امرو ھمۀ اين گونه برخورد ھای خشن

دين و خدا سرخ نموده است، ريشه در نبود تحصيل و دانش وعلم، نبود برخورد منطقی با انديشه ھا و افکار و عقايد و 

 بردن وليت ھای متصديان مقامات دولتی ـ در گذشته و حال ـ در راستای باالؤرويداد ھا دارد، و در ناديده گرفتن مس

  .   فکر و بھبودی انديشۀ مردمان ما

به تاريخ ديگران اگر نگاه کنيم، خواھيم ديد که، بعد از وجود چنين دوره ھای وحشتباری در ميان آن ھا ھم، حتا از ميان 

 هخود دينداران، بيشتر از پنجصد سال پيش از امروز، افرادی ظھور کردند که عليه برخی از عقايد خرافی و ناموج

  . نی ـ مذھبی خويش به انتقاد پرداختنددي

اما در کشور ما تا ھمين امروز از واضح ترين نکات قابل نقد دين و اعمال زشت و قابل تقبيح دينداران کسی نمی تواند 

چرا؟ چون آنانی که طی سده ھا در کشور ما در رأس قدرت بودند، ھرگز نخواستند مردم را از طريق دست . انتقاد کند

 علم و دانش در روشنی واقعيت ھا قرار دھند و از راه مھيا ساختن زمينۀ تحصيل درست و دست يافتن به آگاھی يابی به

به . الزم و علمی اليق بدان گردانند که حق را از ناحق و مفيد را از مضر و خوب را از بد و خائن را از خادم تميز کنند

 و دکانداران دين را در کنار خود جمع نموده زمينۀ رشد بيشتر آن سف و دريغ، ھمۀ تاريک انديشانأجای اين کار، با ت

  . امکانات مساعد ساختندۀھا و پيروان متعصب شان را با ھم

، از ميان صد ھا دين دار متمول که ادعا می کند با خدا دادگان ستيزه مکن که خدا دادگان را خدا داده، از "مجددی"

 "کيان" ھا و "گيالنی"ايت زمامداران متعددی قرار داشته است ـ ھمين طور زمان ورود پدرانش تا امروز در کنف حم

کسی ھم نمی پرسد که خدائی که منزه و پاک .  ھا و ديگران"صاحب زاده"و ] سيدھا[ ھا "پاچا" ھا و "آغای خان"ھا و 

ديکی و نظر نيکی گوی و صد گونه رسوائی ديگر چرا چنين نزالتان ھای دزد و بی انصاف و دروغاست، با اين شار

  ! دارد و چنان با سخاوت بر می خورد؟ آيا حقش نيست که خدای خوب يار و ياور خوبان باشد؟

وليت ما با اين کار شان به اين خانواده ھای کھنه پرست و ضد آزادی و دانش و علم و روشن انديشی ؤزمامداران بی مس

جداد شان، مردم را بچاپند و در گمراھی و تاريکی و حقارت و و روشنگری ميدان دادند تا بازھم به امتداد تالش ھای ا

 و ھر چه بيشتر سبب جنگ و تخريب و سفاکی و قتل و خونريزی، و مانع صلح و دوستی و آشتی و  خواری نگه دارند
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 ، يکی از خشک انديشان دينی کشور"مولوی محمدی" طالبان اعضای تنظيم ً تقريبا اکثريت.سازندگی در کشور گردند

  !! ما بودند

را به خاطر جھالت ھا و خشونت ] جاھالن[ مردم پيش از اين کهبا اين ارزيابی مختصر، ولی بالغ و کامل، الزم است، 

ھای شان به ميز محاکمه بکشانيم، به سراغ کسانی برويم که وظيفۀ تنوير اذھان مردم را داشتند، ولی در قبال اين وظيفه 

  . يدندزغفلت ور

نی که ھمين اکنون مصارف ھزارھا مدرسه ای را که در آن ھا آدم کشانی مانند طالب و غيره و غيره و به سراغ کسا

  . تدريس و تربيت و تمويل و تجھيز می شوند، برويم

کدام .  کسانی که از تمويل کنندگان چنين مدارسی به نحوی پشتيبانی می کنند، يا با آن ھا روابط نيکوئی دارندسراغو به 

ُماشين ھای چوچه کشی آدم کشی( با تمويل کنندگان اين مدارس "مرکل"می تواند از رابطۀ نيک خانم يک از ما  منکر ) َ

  !شود؟

ديدن دست ھای آدم کشانی که خون مردم را می ريزند و محکوم کردن آن ھا با شديدترين کلمات و شديد ترين مجازات 

ين انسان ھا را تربيت و حمايت می کنند و برای قتل ھزارھا امری انسانی و شائسته ای است، اما نديدن دستانی که ا

  !انسان بی گناه به اطراف و اکناف جھان گسيل می دارند، فکر نکنم چندان خوشايند و انسانی باشد

را نديدن، به يقين کار ... داعش و طالب و غيره و غيره را ديدن، ولی آفريندگان گونه گون طالب و داعش و

مھذب و ناانسان می تواند باشد، اما به طور قطع نمی تواند کار انسان ھای پيراسته و پاکيزه خو و طاھر سياستمدارانی نا

  !!و مصفا باشد

به عقيدۀ من بھتر است حرف ھا را، برای اجتناب از پيش داوری ھا و اشتباه در قضاوت، يکجا ھمراه با اعمال در 

  !ار دھيمترازوی انصاف و داوری ميزان کرده مورد سنجش قر

 ٠۵/٠٣/٢٠١۶  

  

  

   

  

   

 

 

 

  

  

  

 

 
 


