
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

 سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ می٠٧

  

  ھا واقعاً قابل ترحم ھستندبرخی از انسان
  

 که يک انسان زيرا اين شخص خصلت ھائی را.  است"غفوری" بدون ترديد آقای ،يکی از اين انسان ھای قابل ترحم

قابل ترحم در خود دارد، مانند بدزبانی، درشتخوئی، اتھام بستن، دروغ گفتن، بيسوادی، غرض ورزی و تعصب، 

  . ھمه را، با ھم و يکجا دارا می باشد

  :پس بفرمائيد خود قضاوت کنيد! می فرمائيد چنين نخواھد بود

  :به من می نويسند

  ..."با اين تفاوت که اين بار من به سر می رقصم ھنوز ھم محو رقص به ساز کليسا ھستم  " 

ايشان قبالً ھم اين سخنان لطف آميز را، با ھمين کالم نرم و لحن گرم و پر از محبت، که نمايانگر تربيت واالی اين 

  . شخص شخيص می باشد،  نثار من نموده بودند

و يقين . وضيح چگونگی اين ادعا پرداختمبه ت" تعصب زياد عقل را ضايع می کند "در آن زمان من ھم طی  مقالۀ

ولی، اين که چرا آن مقاله با آن ھمه استدالالت قوی و .  گذشته است"غفوری"دارم که آن مقاله از نظر مبارک آقای 

استنتاجات منطقی و روشن نتوانسته است غلط فھمی ايشان را در مورد من مرفوع کند و ھنوز ھم از من دلگير 

  .  ھزار ھا واقعيت، از جمله واقعيت غرض ورزی، تعصب و  يا بيسوادی  شان باشدھستند، بايد گويای

برای اين که اين گفته را به اثبات رسانيده باشم، از خوانندگان محترم اين مقاله با کمال ادب و احترام تقاضا دارم که 

تعارض بيھوده و نبرد شرم آور " ۀرا ھمراه با قسمت اول مقال" کند  تعصب زياد عقل را ضايع می" يک بار مقالۀ 

 با دانشمندان غربی بيان و وسطاکه طی آن شدت عمل و تعارض مرگبار کليسا را در دوران قرون " دين با علم 

تقبيح نموده ام، بخوانند؛ و بعد ـ صرف نظر از متن و موضوع نوشته ـ  قضاوت کنند که آيا چنين منتقدی از کليسا، 

   باشد و به ساز کليسا برقصد؟ می تواند با کليسا ھمکار

چون از عھده کار ( de.sadeed.wwwاين مقاله را خوانندگان محترم اين نوشته در آرشيف سايت نيمه مردۀ من 

  .مطالعه فرمايند) ھای تخنيکی آن بر آمده نتوانستم، سايت در حال مردن است
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دو مقاله را ندارند می توانند بعضی قسمت ھای آن دو مقاله را نمونه وار در اين جا کسانی که وقت خواندن آن 

 :بخوانند

ونان ـ باور آن چنانی نداشت که مورد يان متعدد  يرا به خداين بود، زيت زمان، بی ديـ   سقراط از نظر روحان١

   .ت حاکم زمان واقع گردديقبول روحان

چ وجه قابل قبول يعنوان و به ھ چيت به ھيوجود می آورد که برای روحانه  ب راه ایتفکرسقراط وجدان مذھبی تاز

. ل او را به محکمه احضار کردند  و مورد بازپرسی قرار دادندين دليھمه ب!  شدین عمل جرم بزرگی تلقی ميا. نبود

ن نوع حکومت، يبھتراز سخن!  شـدی اعدام مستين بود؛ کاری نابخشودنی، بايـلی ھا بزرگ وسنگي واقعاً خ جرم او

شه و يلت و درستی، سخن ازپرداختن به عقل وانديو از فض تيکی، سخن از اخالق و  انسان و انسانيسخن ازن

  !  ست؟يست، چيد فاسد نيتجربه، نشرعقا

چ يـ ھمان گونه که امروز ھ ـتيروحان که اصالً برایيبعد از چند سؤال و جواب. او را به محکمه احضارکردند

تواند قانع بسازد  ـ قانع کننده نبود،  سقراط را محکوم  سا و کنشت و مسجد را نمیيت و کليسخی روحانپرسش و پا

   . فرستندی کنند و  به زندانش میشوکران م دن جاميبه نوش

شود، نه تنھا از  ش فراھم میيبرا  فرار از زندانۀنيکه زميحدی بود که باوجوده بندی سقراط به قانون بيشرافت و پا

   :ديگو یداند و م یت خود مين عملی را خالف قانون وخالف اخالق و شخصيکند، که چن یدان فرار نمزن

  ."خطا و به ضرر باشد اطاعت حکم دولت برای نظام اجتماعی واجب است، ولو آن که حکم دولت به "

محور به   و انسانعتگرايو طب بيسای قرون وسطا، با اشعار اين زن اديش دو ھزار سال بعد، کليکم و ب"ـ  ٢

سا افتاد، يدست کله کرد، که تا حد ممکن و ھر آنچه از آثارش ب ریيمخالفت برخاست و نه تنھا از نشر آثارش جلوگ

  .ن برده شدياز ب

شه و تفکر و ينو دارد؛ با ھر اند شه و تفکريسا با ھر گونه انديشد که کل یتی ناشی ميسا با سافو از ضديت کليضد

  " سا بوديم کليالحرکت که مخالف تع

ه يکند که او فرض یم ستد و اعالميا یسا ميۀ کلينکه در برابر اعتقادات باطل و بی پايله را به جرم ايگال"ـ  ٣

سا را، که بر يمی چرخند، درسـت می داند و اعتقاد کل ن و ستارگان به دور آفتابينکه زميک را مبنی بر ايکوپرن

که  کنند یخواند به محاکمه می کشانند و وادارش م یرعلمی ميداشت غارسطو قرار  نی و نظريه تفکرات ديپا

ن، ينی دين اوليان زميچرا؟ چون به نظرخدا. گر از آنچه گفته اسـت پوزش بطلبديرد؛ به معنی ديسخنش را پس بگ

ن يشک کردن در حـرف د.  ن وجود نداردير ازحرف دين حرف را زده و حرف غيگانه ترين و ين، درست تريآخر

  !  ھمان کالم خداست، کفر مطلق است که

ن به لحاظ ين باور بود که زمي برا ر ارسطو ـيۀ کالم خدا و تفسيشتر از ھزار و پنجصد سال ـ  برپايت پيحين مسيد

ه و ين پايد تا بشر ھست،  برھمين باور، باياست و بر آن بود که ا کند مرکز جھان یآن که انسان در آن زنـدگی م

مطلق و آسمانی حرف زده  قتيک حقيآورد، خالف يوجود داشته باشد و ھر آنکه خالف آن حرفی بن منوال يبرھم

  ! ..."ن عتاب و عقاب و  جزا ھاست و ياست؛ و مستوجب سخت تر

ماری افتاده بود يکه او در بستر ب کوس درست زمانی به شکل کتاب نشر شديات، افکار و مشاھدات کوپرنينظر"ـ ٤

  . رش را می گذشتاندن روزھای عميو آخر

کردند و چه  یرا بر پا م ن چه  محشریيکه داران ديسا و تي ماند، کلی داند که اگر او چند  صباحی زنده میخدا م

  "؟! آوردند یچاره ميروزی را بر سر آن مرد ب
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ند ي خوش آسايت و کلي وی به مذاق روحانۀ دوران رنسانس که نگاه ھستی شناسانۀا فالسفي ءگر ازعلمايکی دي" ـ ٥

ه د آن در بيش عقايسا و دستگاه تفتيت و کليسال ھا از ترس روحان شمند برجستهين انديا. وردانوبرونو بوديبود، جن

او را کليسا با ھمان اخالق (فتند ين که  او را فريکرد؛ تا ا ی گشت و در خفا زندگی میبه شھری م در از شھری

رش نموده وی را به يز رفت، دستگيدعوتش کردند و زمانی که به ون زيو به ون)  کليسائی و دينی خود فريب داد

  .ل دادنديد تحويش عقايدستگاه تفت

. دان اصلی شھر روم زنده سوزاندنديبرونو سال ھا در زندان ماند و شکنجه شد تا باالخره او را به امر پاپ در م

  !ارتداد:  بود"مھدوی"جرمش، جرم آقای 

سا و يکرد که کل یجھان چه فکرم مگر برونو درمورد ھستی و. سی برونو مخالف بودسا با ھستی شنايم که کليگفت

  و او را مرتد اعالم کردند و حکم اعدامش را صادر نمودند؟  د و پاپ با وی مخالف بودنديش عقايدستگاه تفت

ل و ي و تأو في و تعرن نظر بود، منتھا برونو خبريھمه سا ھم بيکل. کران استيبود که جھان ب شهين انديبرونو به ا

ش را از راه فلسفه وعلم ثابت ي خواسـت نظر خوی دانست و مین مورد قانع کننده نميسا را در اير و منطق کليتفس

ل ير و تأويات و استدالالت و تفسياستدالالت و استنتاجات برونو با نظر ـاری از نظرات وياز آنجائی که بس. کند

و باالخره او را . ب قرار دھند و بکشنديم بر آن شد که وی را تحت تعقيتصمرت داشت، يکتاب مقدس مغا سا ويکل

  !"کشتند

اينگونه برخورد ھای خصومت آميز و جاھالنۀ کليسا با ابر مردان دانش و فلسفه و ادب و ھنر و علم که اوج آن 

اين که کليسا ديگر ھمت چندين قرن ادامه داشت تا   آن با ولتر در واپسين ايام زنگی اش بود،ۀبرخورد بيشرمان

ايستادن در برابر مردمی را که ھر روز اعتقاد شان از کليسا به سبب حرف ھای بيھودۀ کليسا بريده می شد، از 

  .دست داد

آيا با خواندن اين چند نمونه از يک مقالۀ چندين صفحه ای می تواند حرف آقای غفوری را مبنی بر اينکه من به ساز 

  رد؟کليسا می رقصم باور ک

  !ھدف من تنھا افشای چھرۀ اين شخص تھمت گر و ياوه گو است و بس

  :می فرمايند

موضع ثابت از نظر ايشان کجا و چگونه است؟ اين که من يک سره چشم ببندم و ھر . "  من موضع ثابت ندارم "

   و بد بگويم؟ تفکری را با تعصب دينی، سياسی يا ايدئولوژيکی، و بدون ديدن جنبه ھای بد و خوب آن ھا خوب

يا ليبرال و غيرليبرال، سلطنت طلب و جمھوری خواه ... موضع ثابت تنھا مسلمان بودن يا مسيحی يا يھود و ھندو و 

 اين ھا به عنوان  انسانی که معتقد به اين امر است که خوب ۀبودن است؟ يا اين که در ميان ھم... و چپ و راست و 

  وان عناصری از حقيقت را پيدا کرد، قرار داشتن است؟ و بد مطلق وجود ندارد و ھر جا می ت

، در حد يک ...من از يک موضع ثابت، ھميشه،  بد و خوب ھر کدام از باور ھا را، خواه سياسی و خواه دينی و 

  . استواری من در ھمين نکته نھفته است. انسان خوب، بد و خوب گفته ام و به ھمين روش باقی می مانم

قاً ـ مطابق آن تعبيری که من از اخالق دارم ـ نمی توانم، تقصير برادرم يا تقصير ھمکيش و من ھيچ وقت، اخال

 ناديده بگيرم و ھمه هللا و ،ھمراه و زن و فرزندم را به سبب اين که برادر و ھمکيش و ھمراه و زن و فرزندم ھستند

ھمکيش و ھمراه  من با او ھمعقيده يا ھمنظر و را به گردن آن يا آنانی که بی تقصير اند ولی از من نيستند، ولیال ب

  .  اين کار از نظر من منتھای پستی يک انسان است. ندازم؛ يا به آن ھا اتھام ببندمنيستم، بي
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من .  در آن مورد خاص نقد کرده ام ھم ھمين موضع ثابت من است. ان. ان. دليل اين که از گويندۀ تلويزيون سی

ضرر يک گروه يا جمعيت يا ملت و کشور و دين و باور خاص نه چيزی گفته ام و نه ھيچ گاه يکطرفه و به نفع و 

ضعف و قصور در ھر باور يا ھر کاری که باشد و از ھر کسی که سر بزند، ھمينگونه قوت و . چيزی می گويم

 می کنم ـ نقد درستی در باور يا کار کسان را ھمواره و بدون تعصب خواه شرقی باشد و خواه غربی نقد کرده و نقد

يعنی خوب و بد يک موضوع يا يک شئ را توضيح کردن است، و نه يک سره و يک طرفه يک موضوع را خوب 

شايد به ھمين دليل باشد که جناب غفوری مرا متذبذب و . درک اين مطلب برای برخی ھا مشکل است. يا بد گفتن

  دودل می خوانند؟  

جھان را با ھزار ھا رنگ می بينم و ھر رنگ برای من  بينند،  ولی منآقای غفوری جھان را تنھا به يک رنگ می 

جھانی ھمرنگ، جھان . گاه نمی خواھم جھان خويش را در يک رنگ ببينم من ھيچ. زيبائی خاص خودش را دارد

من می خواھم ھمه رنگ ھا را در کنار ھم قرار دھم و از در کنار ھم قرار ! يک رنگ برای بشريت خطرناک است

  .ی بسازم که انسان از ديدن آن لذت ببردئدن رنگ ھا تابلودا

  .استواری من در ھمين است

  :سخن را مختصر می کنم

ذکر اين حرف که من از دين نقد می کنم برای ھمين بود که اشخاصی مانند آقای غفوری ـ اشتباھاً ھم اگر شده ـ فکر 

  . داشتم انحراف نموده امنکنند که گويا من از آن موضعی که قبالً در ارتباط دين 

  . سواد و عقل و کلۀ باز در کار است، تا اين نکته ھا فھميده شود. نکته ھا عالمی از معنی در خود نھان دارند

  :مثال ديگری برای توضيح بيشتر اين سخن

 می فرانسه طی يکی دو روز گذشته اعالم نمود که تا ماه سپتمبر سرزمين و دولت مستقل فلسطين را به رسميت

من از تصميم فرانسه استقبال می کنم، ولی . امريکا، به طرفداری از سياست اسرائيل اين را نمی خواھد. شناسد

تصميم يکی را درست و انسانی می دانم و تصميم ديگری را . ئيد نمی کنمأموضعگيری امريکا را در اين مورد ت

  . نادرست و غيرانسانی

    :اين موضوع را به دو دليل ياد کردم

ـ  باوجوديکه در غرب زندگی می کنم ـ خالف نظر شما ـ نه غرب پرستم و غرب زده، نه به ساز کليسا می رقصم ١

موضع يکی را محکوم می کنم و .  فرانسه و امريکا ھر دو کشور ھای غربی ھستند.  و نه به ساز دولت ھای غربی

 از استقالل من و نشانۀ ثبات در رأی و عمل من ه ایاين موضع گيری من نشان. ئيد و تحسينأموضع ديگری را ت

  !سکوت برای اين که نه اين آزرده شود و نه آن. در غير آن تنھا راھی که برای من باقی می ماند، سکوت بود. است

جا و درست می دانم و اين کار را نه برای اين که من ه ـ  حق فلسطينی ھا را در داشتن يک دولت مستقل، ب٢

خاطر حق ه خاطر انسان بودن خودم، و به رمسلمان، افغان يا فرانسوی و شرقی يا غربی ھستم، بلکه بمسلمان يا غي

  . به جانب بودن فلسطينی ھا می کنم

مطمئن باشيد که اگر قضيه معکوس می بود و خالف امروز اسرائيل مظلوم واقع می شد و فلسطين ظالم، در آن 

ارزيابی ... گاه ھمه مسائل را در ترازوی ھمدينی و ھمخونی و   ھيچصورت به دفاع از اسرائيل بر می خاستم و

  . تعيين نمی کردم...  نمی کردم و مقدار و ارزش ظالم و مظلوم بودن را به استناد ھمدينی و ھمسلکی و 

 زيرا استواری آنھا در افراط در خودبينی و خود. محال است که غفوری ھا با قضايا چنين برخوردی داشته باشند

محوری است، در حالی که استواری من در حفظ و رعايت اعتدال و بر باور ھايم بر مبنای اعتقاد به حق انسان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

در جائی که انسان . است ـ خواه اين انسان يھود باشد يا ھندو و مسلمان و عيسوی و يا سياه و سرخ و سفيد و زرد

 در جائی که انسان غير مسلمان مظلوم واقع شود من مسلمان مظلوم واقع شود من از انسان مسلمان دفاع می کنم و

  .  از انسان غير مسلمان دفاع خواھم کرد

.  تصور اين که معيار ھای ديگری ھم برای ارزيابی مسائل و قضايا وجود دارد برای آقای غفوری يقيناً وجود ندارد

که ـ اگرچه مشکل است چنين اميدی از من در اين جا شعری از نظامی را عرض می کنم و به اين نکته به اميد اين 

  :جناب غفوری داشت ـ آقای غفوری کمی سر عقل بيايند، خاتمه می دھم

  ".می کوش، ھر ورقی که خوانی  تا معنی آن تمام بدانی " 

اشارۀ من در آن . اشاره به آن موضوع مشخص دينی برای اين نبود که فکر من در مورد دين عوض شده است

ير فھم ساختن موضوع به افرادی مانند آقای غفوری است که فکر نکنند که من آن حرف را برای خاطر شه زمينه ب

  . دلخوشی غفوری ھا می زنم

" گيرد وقتی انسان در تنگنای حيرت قرار می"ی آقای غفوری از من وجود مقالۀ الزم به يادآوری است که دلگير

را نوشتم " واقعاً ھمه عيب ھا از مسلمانی ماست " ه قبل مقالۀ  ما١٤د آمد که من وجوه اين دلگيری از وقتی ب. نيست

  :و به پيروی اشخاصی مانند حکيم ناصر خسرو که می پرسند

  "اگرميخواستی که اينھا نپرستم  مرا بايست حيوان آفريدن" 

  . يک سلسله مسائل را مطرح نمودم

 ـ برخورد توأم با ناسزا و توھين و تحقير و اوسطگونۀ ارباب کليسا در قرون ه برخورد ايشان از ھمان زمان ـ ب

تھمت بود؛ در حالی که من انتظار داشتم و انتظار دارم که ايشان و افراد مانند ايشان با حوصله مندی و با رعايت 

وليتی که ايشان در برابر دين احساس می کنند به پرسش ؤدب و نظر به مسؤ بحث دو انسان بالغ و فھميده و مآداب

پاسخ می گفتند و ذھن ميليون ھا انسانی را که با ھمين نوع پرسش ھا دست به گريبان ھستند، باز می ھای من 

  .نمودند

 در اين مورد و در مورد چراراستی جواب جناب غفوری در مورد اين شعر حکيم ناصر خسرو چيست؟ غفوری ھا 

   سکوت می کنند؟ ،آن موضوعات مشخصی که من بار، بار مطرح کرده ام

  !  ا اين خامشی از خرد و ادب و داشتن فرھنگ باال است، يا از بيچارگی؟آي

  :  به موضوع ديگری می پردازم

کند که در حقيقت  ينکه عده ای از علوم انسانی را انگشت شماری میااو ـ منظورش من ھستم ـ بعد از: " می نويسند

رھای بزرگ ــ اگر ازحق نگذريم ــ حاصل ھمۀ اين کا: ھمه اش فروعی از علم فلسفه و منطق است می افزايد

  !کوشش و زحمات اروپائيان است

تر و مناسبتر بر حال و شخصيت اين مسمی است ، حرفھا  موزون" مسدود " يادم آمد که لقب سديد نه بلکه ه اآلن ب

داند  يا شايد میداند  او تا حال نمی. باشند ا ھمينگونه فارغ و مسدود میبعضی کله ھ. ھمان مگر تغيير در ترکيب 

کند ، که ابن رشد  تواند بيان کند يا شايد ھم به چرچ ساالران تملق می ولی از الچاری مبنی بر اعاشۀ سوسيال نمی

رگترين جامعه شناس تاريخ بز(ود يا مسلمان شرقی ؟ ابن خلدون لمانی باغربی بود يا مسلمان شرقی ؟ ابن سينا 

؟ .... ؟ امام غزالی برتانوی بود يا مسلمان شرقی ؟ الفارابی از کجا بود سويدنی بود يا مسلمان شرقی ) انسانيت

  ..."فھرست خيلی طويل است 
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 شما متأسفانه سواد کافی برای درک برخی از نوشته ھا ؛استنباط من از نوشتۀ شما اين است که! جناب آقای غفوری

می بخشيد، اگر با اين لحن نظرم را در مورد . استيا اين که  تعصب زياد عقل تان را واقعاً زايل کرده . را نداريد

  !شما بيان می دارم

 که شما آن را نقد می کنيد چه ه ایببينيد، بخوانيد و فکر کنيد که من در مورد خاستگاه و تکامل علوم در آغاز مقال

  نوشته ام؟ 

اه ناملموس و نامشھودی در تکامل علوم، که در طول تاريخ بشری فراز و فرود ھای گاه ملموس و مشھود و گ"

 در خصوصه بداشته است کشور ھا و ملت ھای مختلفی دست داشته اند، ولی دست اروپائيان در اين رشد و تکامل 

  ." چھار ـ پنج سدۀ اخير آنقدر محسوس است که انکار و اغماض از آن برای ھيچ انسانی ممکن نيست

يد؟ در رابطه با اين فراز از نوشتۀ خويش و نقد شما دو نکته را ااين عبارت يا جمله چيزی فھميده آيا واقعاً شما از 

  :می خواھم ياد کنم

 که من ه ایجناب شما به کلم. گونۀ غيرقابل ترديد فھم معنا و مضمون و پيام را آسان می سازده ـ  فھم کلمات ب١ 

دھد من با افزودن  ل من قد میتاجائيکه عق. يدفته ام در نوشتۀ من توجه نکرده اچند سطر قبل زير آن را خط گر

  !شما چه فکر می کنيد؟. زمانی مشخصی، يعنی چھار ـ پنج قرن اخير را قيد نموده ام" خصوصه ب"کلمۀ 

تکامل . به حد کمال رسانيدن يا کامل ساختن: معنی تکامل عبارت است. يدھم توجه نکرده ا" تکامل"ـ  شما به کلمۀ ٢

مگر امکان دارد نقش . مگر اين ھا علوم را تکامل نداده اند. ست، رشد دادن استايجاد و ابداع و خلق يا آفريدن ني

کمی ! اروپائيان را در تکامل و ايجاد علوم طی چھار ـ پنج قرن اخير ناديده گرفت؟ به دور و بر تان نگاه کنيد

  .حال خود قضاوت کنيد! باز ھم کمی وسيع تر! گسترده تر

  :ـ  آيا شما به اين عبارت٣

امل علوم، که در طول تاريخ بشری فراز و فرود ھای گاه ملموس و مشھود و گاه ناملموس و نامشھودی داشته تک" 

يد؟ معنی اين جمله از نظر  به درستی و با تأمل توجه کرده ا... "است کشور ھا و ملت ھای مختلفی دست داشته اند، 

  شما چيست؟

 و وسعت و تنوع و مراحل تکامل علوم در يک ء و مبناءمبدا پرداختن به ه ایبرای من چه، که برای ھر نويسند

  . مقالۀ کوتاه امری است دور از تصور

ه ای در ميان اين کشور ھا و ملت ھبدون ھيچ شب. ياد کرده ام" کشور ھا و ملت ھای مختلفی"در عبارت باال من از 

ل از ظھور اسالم ھم علومی وجود داشته ھای مختلف مسلمانان نيز منظور و شامل ھستند، ولی فراموش نکنيد که قب

  ...و . فينيقی ھا بين پنج تا ھفت ھزار سال پيش خط  داشتند و می دانستند که کشتی چگونه ساخته می شود. است

" معلم اول"می گويند؟ آيا می دانيد که " ی معلم ثان"د؛ آيا می دانيد چرا فارابی را يشما از ابونصرفارابی ياد نموده ا

او را به خاطر اين که شرحی بر آثار ارسطو . دنيا آمده   فارابی کمابيش يک ھزار سال بعد از ارسطو بکی بود؟

  . نوشت معلم ثانی می ناميدند

شما تنھا به تاريخ اوج انديشه ھای انديشمندان اسالمی اشاره می کنيد؛ در حالی که صد ھا و ھزار ھا ارسطو در ھر 

ندان اسالمی به حکمت و فلسفه و دانش رو بياورند، به ايجاد انديشه پرداخته اند ـ گوشۀ دنيا قبل از اين که دانشم

  . ويم، و نه به شرح نويسی و تکامل آنگاشيد که به ايجاد دانش و علم می توجه داشته ب
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من در آن نوشته نخواسته ام در حق اين اشخاص ـ از ھر سرزمين و به ھر دين و مذھب و مسلکی که ھستند ـ بی 

به فکر من ھمۀ ما مديون کار ھر يک از انديشمندان در طول تاريخ و از ھر کجائی که . نصافی صورت گرفته باشدا

  . ھستند، ھستيم

علت اين که آن ھمه دانش در جھان اسالم رو به رکود رفت : در اخير اين مبحث می خواھم از جناب شما بپرسم که

آيا شما می !  علمی و تحقيقی شان را تا آخر ادامه بدھند، چه بود؟ چرا؟و آن ھمه دانشمند اسالمی نتوانستند کار ھای

مشاھير ديگر تن از توانيد بگوئيد که سھروردی را کی کشت؟ چرا حکم قتل ناصر خسرو صادر شد و چرا ھزار ھا 

ند و ھنوز از قرن ھا بدينسو در کشور ھای اسالمی مورد تعقيب و آزار و شکنجه و ھتک حرمت و قتل قرار گرفته ا

  ھم قرار می گيرند؟

 مانند خود تان را در رکود و افول و نزول و باالخره در محو کامل علم و دانش در کشور ھای یآيا شما دست افراد

  اسالمی دخيل نمی دانيد؟ 

به ل آيا می دانيد که شما امروز به وجود کسانی افتخار می کنيد که زمانی خود تان به نام دين و به نام خدا و رسو

  ھا می پرداختيد؟ آزار و اذيت و قتل و تبعيد آن

  !!به ھر حال

ال من از شما اين است که شما اين موضوع را از کجا می دانيد که ؤدر مورد اين که من سوسيال می گيرم يا نه س

  من سوسيال می گيرم؟ 

ھمکاران افغان من ھم که تعداد شان گذشته از دوستانم، تمام . اين را تمام دوستان من می دانند. من کار رسمی دارم

" پن کود"قتی به کار آغاز می کنم مجبورم من و. به بيشتر از شصت نفر می رسد اين را از طرز کار من می دانند

تمام مشخصات من در مرکز کنترول و قيد می " پن کود"بعد از دادن . مخصوصی نوشته کنمخويش را در دستگاه 

تنھا از طريق ھمين پن کود است . ود من نوشته شود، برای من وظيفه داده می شودفقط در صورتی که پن ک. گردد

  .  معلوم می شود،که کار سياه و سفيد انسان ھای مانند من

تا جائی که من اطالع دارم در حدود بيشتر از پنجاه نفر از اشخاصی که مرا می شناسند ـ از ھمکاران و 

. من جرأت دروغ گفتن را مانند شما ھا ندارم.  و نوشته ھای مرا می خوانندغيرھمکاران ـ با انترنت سروکار دارند

ھمکارانی که اين نوشته را می خوانند، اگر چنين نباشد که من می نويسم، فردای ھمين امروز به من خواھند گفت 

  ...   و ! چرا دروغ می گوئی؟: که

انسان ھائی که به . ھم بدتر است" سک"من از زندگی می دانند که زندگی دوستانی که بامن خيلی نزديک ھستند ھم 

اعتقاد و باور شان استوار اند ـ در اين جھان پر از دغل و دروغ و ريا و پر از دزد ـ زندگی شان ھمين گونه است 

  . که زندگی من است

ينۀ درستی و من شرافت ھر انسانی مانند شما را در زم.  اين نوع زندگی شرافت و درست کاری مرا نشان می دھد

شرافت سياف و خليلی و قانونی و ھزار ھا مسلمان نمای . طلبم  به بازو و نيروی خود به مبارزه میءپاکی و اتکا

نام اسالم و به نام افغان  ه مانند شما را، چه در داخل افغانستان و چه در خارج افغانستان که طی سی سال گذشته ب

... شرافت انسان ھائی را که سی سال پيش آھی در بساط نداشتند و امروز . طلبم سرمايه ھا اندوختند به مبارزه می

  !!   چه عرض کنم که خود ھم چشم داريد، اگر آن را باز کنيد و کمی انصاف داشته باشيد

اگر زندگی بود و شما باز ھم ديده . سخن زياد است، ولی نمی خواھم بيشتر از اين سبب ماللت مزاج شريف تان شوم

  !      کار برده ام ـ بازھم حرف ھای خواھد رفته کرديد ـ ھمان حرف خود تان را بدرآئی 


