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 Social اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

 ٢٠١۵ اکتوبر ٠٧
  

  !دست نمی آيده عقل و تميز چيزی است که ھمواره با آموزش مسلکی ب
  قسمت دوم

 

 را يک نفر اعالم کنيد، برای دور کردن "ل. آزاد"ه من و آقای الزم بود شما پيش از اين ک! ِبلی، جناب استاد ھاشميان

پرده از روی واقعيت و رفع اشتباه خويش، اگر از روی اشتباه آن را نوشته باشيد، نوشته ھای ما را برای تثبيت اين که 

از آن در ايام کار و کدام نوشته از کدام يک از ما می باشد، به کمک شيوه ھای علمی، آنچه بايد در ايام تحصيل و بعد 

کار می ه تجارب طوالنی در زندگی آموخته باشيد، علی الخصوص شيوه ھائی که دانشمندان غرب در چنين موارد ب

  !  نمی توانند يک نفر باشند"ل. آزاد" و آقای "سديد"برند،  تشخيص می داديد که 

استادان به حساب می آوريد، در امر شناخت ی شما، که خود را در زمرۀ زبان شناسان و دانشمندان و ھايکی از کار

نويسنده در صورت لزوم، اين بود، که شما پيش از چنين ادعائی به بازشناسی سبک ادبی و زبان اين دو فرد می 

اگر شما به معنای واقعی کلمه زبان شناس و استاد ادب می بوديد، و از مسؤوليتی که دانشمندان در قبال دانش . پرداختيد

  .  کنند، احساس می کرديد، به يقين ما دو نفر را يکی به حساب نمی آورديداحساس می

امروز علم و دانش به حدی رسيده است که انسان توانائی آن را پيدا کرده است که نگاره ھای  دوره ھای پيشين را 

يگر نه تنھا زمان بخواند و  از روی خط و سبک و لغت و شيوۀ نگارش و امالء و انشاء و مضمون و چندين موضوع د

نگارش، که حتی شھرت نگارندۀ آن ھا را نيز تعيين کند؛ ولی شما با اين ھمه ادعا و مدرک، که ھر روز، و بالانقطاع 

آن را مانند انسان ھای ناديده به رخ ديگران می کشيد، مثلی که ديگران ھمه، بالاستثناء چوچه شپش اند، توانائی آن را 

  . ه از خيلی جھات با ھم متفاوتند، از ھم تفکيک کنيدنداريد که دو نوشته را ک

اگر شما از ميان ھمه نوشته ھای اين دو نفر، تنھا دو ـ دو تا از نوشته ھا را در کنار ھم قرار می داديد، و از امکاناتی 

ن ھمه سالی که در ًکه علم زبانشناسی و فقه اللغه در اختيار شما يگانه دانشمند دوران قرار داده است، اگر واقعا از آ

کالس ھای گوناگون درسی به عنوان شاگرد و به عنوان استاد سپری نموده ايد چيزی به درد بخوری را فرا گرفته 

باشيد، و ھم به نام و حيثيت تان که چنين دروغ ھائی می تواند آن را بيشتر صدمه بزند توجه می داشتيد، ھرگز چنين 

  . حرفی را به زبان نمی آورديد

طور ه ب.  وی می پردازدۀمندی که می خواھد ھويت نويسنده ای را تعيين کند، از ھمه اول تر به زبان و سبک نوشتدانش

، ضعف و قوت فکر و منطق و اء و انشءگاه انقسام نوشته به بند ھا، امال، ھمچنان از ن"فقه اللغه"مثال نوشته را از نظر 

ت، سستی و قوت عبارات و جمالت، مسائل و موارد مورد عالقۀ استدالل نويسنده، خشکی و طراوت عبارات و جمال

نويسنده، فصاحت ادبی، به کارگيری استعارات و اشارات و آرايه ھای ادبی، استفاده از امثال و حکم و اصطالحات، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ر می رعايت يا عدم رعايت قواعد دستوری، تعلق زمانی لغت و زبان و ده ھا موضوع و مسألۀ ديگر مورد ارزيابی قرا

آيا شما در اين مورد خاص اين کار را نموده ايد؟ چرا؟ آيا از اين قواعد و شيوه ھا مطلع نيستيد؟ پس در بيست و . دھد

ه گذشتانده ايد، چه چيزی آموخته ايد؟ اگر اطالع داريد، چرا آن را ب... سه سالی که به حيث شاگرد در مدرسه و مکتب و

د باور يا پابندی نداريد؟ يا به خوانندگان تان ارزش قائل نيستيد؟ يا اين است که نمی کار نبستيد؟ آيا به آنچه آموخته اي

  توانيد از عادت بد دروغ و اتھام بستن و بيھوده گوئی خود را رھا بسازيد؟

نشان  خواھيد کرد؟ و کی می خواھيد به مردم هاجازه بدھيد از شما بپرسم که شما باالخره از آنچه آموخته ايد، کی استفاد

ًبدھيد که شما واقعا می توانيد يک کاری در خور يک استاد، يک پروفيسور، يک داکتر، يک اکادميکر و يک زبان 

  شناس، انجام بدھيد؟ 

ًنشان بدھيد که اين ھمه مدارک را که با گذشت ھر روز يکی به تعداد آن ھا افزوده می شود، واقعا با زحمت و توان 

  !؟...ت به دست آوده ايد؛ يا با استفاده از نام و نفوذ پدر و يافکری و از روی درايت و کفاي

 از جانب اين قلم، نه بدان جھت است که آنچه را در قسمت پيشين "معروفی" آقای ۀ ـ پرداختن مکرر به مطلبی در بار۵

و بی مورد شما گفته بودم فراموش کرده ام، بلکه از اين جھت است که عادت مردار دروغپردازی و اتھام بستن بيجا 

  :نوشتۀ می کنيد. را، با آن عقل کم تان، بيشتر به خوانندگان و رفقای عزيز تان نشان داده باشم

 ]به عنوان[عنوانغانستان در پنج دشنام نامه اش ب سوابق خدمت نظامی را خود در اف"]معروفی[" اما آقای معروفی«

يک متشکرم از آن ھموطنی که در . ت کار گرفته استق و منافیيافشاء نکرده، بلکه از دروغ گو ]"ھاشميان"[ھاشميان 

آزاد ـ آزاد  - افغانستان (خودش از آرشيف وبسايت  ]به قلم[قلم را ب "]معروفی[" لفونی منافقت معروفیصحبت ت

ار داد و  من قر]به دسترس[ يزم، بدسترسئوئما/اين مبلغ ايديالوژی کمونيزم ]آزاد افغانستان- افغانستان آزاد[)افغانستان

  »...يکجا با شما می خوانيم ]آن را[اينک آنرا 

 در بارۀ شش "معروفی" نسبت می دھيد، از نظر شما اين بوده که آقای "معروفی"منافقت و دروغ گوئی که شما به آقای 

ه شده، ياد سالی که بعد از ختم تحصيل در چکوسلواکيا به افغانستان گذشتانده است، در نوشته ھائی که عنوانی شما نوشت

  ! نکرده است

  : خوب، شما بگوئيد

 در زمان شاه بود، که ايشان در اين زمينه جواب می "معروفی"الف ـ  مگر اعتراض شما به دورۀ کار کردگی آقای 

  گفتند؛ و جواب نگفتند و سکوت کردند؟ 

 بود، به چه دليل؟ و دوم آيا تنھا ًب ـ  آيا اساسا کار کردن در زمان شاه، در بخش نظامی يا ملکی، گناه بود؟ اگر گناه

آقای معروفی در اين گناه شامل اند، يا سائر صاحب منصبان ارتش که تعداد شان به ھزار ھا نفر می رسد، ھم از نظر 

  شما گناه کار پنداشته می شوند؟

ان اگر نل آن چيست؟ ھمچاگر سربازان گناه کار نيستد، دلي. پ ـ  آيا تنھا افسران ارتش گناه کار بودند، يا سربازان ھم

  گناه کارند، بفرمائيد و بگوئيد که چرا و به چه دليلی آن ھا ھم گناه کارند؟

ت ـ  آيا تنھا ارتشيان را گناه کار می دانيد، يا کارمندان غير نظامی و مستخدمين و کارگران ادارات دولتی ھم گناه کار 

  اند؟ 

ان در ادارات ملکی و نظامی کشور گناه بوده باشد؟ مگر شما در چرا بايد کار کردن در آن زم: به تکرار می پرسم

دوران شاه در ادارات دولتی کار نکرده بوديد؟ يا دانشگاه کابل جزئی از ادارات دولتی نبود؟ اگر کار کردن در زمان 

  ! شاه گناه بود، پس بايد شما ھم مرتکب گناه شده باشيد
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ند دوران خلق ـ پرچم دست به کشتار مردم می زدند، شما حق داشتيد از او اگر در زمان شاه منسوبين وزارت دفاع، مان

ولی در دوران .  اصرار کنيد"معروفی"دست آوردن پاسخ از آقای ه بپرسيد که در آن دوران چه کرده است و برای ب

ت نگرفته شاھی، در آن زمانی که آقای معروفی در ارتش مصروف خدمت بودند، چنان جناياتی از جانب ارتش صور

ًبناء پافشردن در اين مورد که ايشان بايد بگويند در آن شش سال چه کرده اند، کجا بوده اند و در کدام کرسيی کار . است

  نموده اند، چه درد شما و ديگران را دوا می کند؟

ردن در چنين مقامی  دگروال بوده باشند، يا چوکی دگروالی را کار کرده باشند، آيا کار ک"معروفی" فرض کنيم که آقای 

  در آن زمان جرم بود؟ 

شما اگر عقل می داشتيد و از عقل تان کار می گرفتيد، خود به خود به اين نتيجه می رسيديد، که در زمان شاه ترفعيات، 

مانند دوران خلق ـ پرچم و دوران مجاھدين به شاخی باد نمی شد، و ھر کسی را در ظرف چھار تا شش سال يا در يک 

کودتائی مانند کودتای داوود خان ھم نشده .  دگروال و جنرال ارتقاء نمی دادندۀلعين از رتبۀ بريدمن اول به رتبطرفة ا

 در ظرف "معروفی"پس دليل رسيدن آقای . بود که کسی را به پاس ھمکاری و خدمت دو يا سه رتبه ترفيع می دادند

  !شش سال به رتبۀ دگروالی چه می توانست باشد؟

مند بودند و  اطالعی بيشتر و ه انون ترفعيات در ارتش می توانيد از دوستان تان که به اين مسائل بيشتر عالقدر بارۀ ق

بھتر داشتند، و با حقايق مسؤوالنه تر و شريفانه تر برخورد می کنند، دوستانی که جرأت گفتن حقيقت را داشته باشند، 

  . بپرسيد

 و نظامی دولتی کار کرده اند و کار کردن در ادارات و تصدی ملکیرات اگر صد ھا ھزار افغان در آن زمان در ادا

ھای دولتی، مانند ھر کشور ديگری، در دوران عادی جرم نيست، بلکه مکلفيت و وظيفه ای است در برابر خاک و 

 يا مدير  در اداره ای به رتبۀ کاتب"معروفی"مردم و در برابر خود و خانوادۀ خود برای کسب معاش، پس کار آقای 

و اگر تخطی از قانون نباشد، چرا بايد ايشان مورد . عمومی، بريدمن اول يا دگروال، تخطی از کدام قانون نبوده است

سؤال يا مورد بازپرس قرار بگيرند؟ و به چه دليل بايد ايشان آن را پنھان کنند؟ و شما، به کدام حق اين سؤال ھا را از 

 مرتکب جرمی شده باشند، آيا شما دادستان ھستيد و وظيفه داريد که  "معروفی"ی ايشان می کنيد؟ فرض کنيم که آقا

  !برای اثبات جرم وی از ايشان طالب پاسخ شويد؟

از جانبی، شايد ايشان الزم نديده باشند روی اين دوره از زندگی و کار شان صحبت بکنند، چون از يک طرف تکيۀ شما 

کار کردگی انتزاعی وی در دوران خلق ـ پرچم بوده که از جانب شما بدون سند و در نوشتۀ تان عنوانی ايشان به زمان 

 و از جانبی انسان مجبور نيست در برابر ھر سؤالی، حتی اگر به خصوصی ترين مسائل زندگی  دليل مطرح شده بود

  ! انسانی راجع شود، يا وقتی برای سؤالی دليل موجھی موجود نباشد، جواب بگويد

خور و دروغپراز شما، که بايد از جنس خود شما باشد،  و قسم آن دوست قسم"معروفی"ال بودن آقای در باب دگرو

، بايد به شما گفت که چشم شما را نفرت و بدبينی و خودخواھی "خربوزه خربوزه را ديده رنگ می گيرد"چون گفته اند 

ان ھم توجه نمی کنيد و دقايق محدودی را برای و دنائت چنان کور ساخته است که حتی به اسناد ارائه شده از سوی ايش

 و آن دوست تان، و اين که "معروفی" برخی  ماه ھا و سال ھا ھم صرف نمی نمائيد، تا به کنه سخن آقای ۀمحاسب

  .حقيقت چه می تواند باشد، برسيد

کسلواکيا اعزام شدم و در  به چ١٩۶١ نوشته می کنند که بعد از فراغت از ليسۀ حبييه در ابتدای  جون "معروفی"آقای 

به ھفت سالگی به مدرسه [اگر آقای معروفی در بيست سالگی به چک رفته باشد .  به افغانستان بر گشته است١٩۶۴

، در بازگشت، با سه سالی که در چک تحصيل نموده اند، ايشان بايد ]رفته و دوازده يا سيزده سال درس خوانده باشند

آيا در ! ھمه شد بيست و نه. شش ـ ھفت سال را ھم در افغانستان در دوران شاه گذشتانده اند. بيست و سه ساله بوده باشند
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افغانستان زمان شاه شما کسی را که در بيست و نه سالگی به رتبۀ دگروالی رسيده باشد، ديده ايد؟ يا آن دوست دروغ 

  گوی شما؟  

در دوران مجاھد و خلق ـ پرچم چنين ادعائی می شد، اگر ! می بينيد که ھم شما دروغ گوی ھستيد و ھم دوستان شما

 محال و ناممکن یه چنين امرطامکان باور کردن آن بود، اما در زمان شاه، آنھم برای جوانان طبقات محروم و بی واس

  ! بود

 از شما خواھش دارم تنھا يک مثال بدھيد که کسی در آن دوران در جريان شش سال از رتبۀ بريدمن اول به رتبۀ

دگروالی رسيده باشد؟ شايد شما خبر نداشته باشيد که برای رسيدن يک بريدمن اول، از زمانی که از دانشگاه نظامی 

فارغ می شود، تا رسيدن به رتبۀ جگتورن در حدود ھفت سال الزم بود، آنھم در صورتی که ترفيع کسی با مانع بر نمی 

  !!خورد

  :نويسيد در جای ديگری می

مبر ا سپت٩ ]مؤرخ[ رخو م]دشنامنامۀ[ در دشنام نامۀ"]معروفی[" آقای :"]معروفی["قت ھای معروفیدروغ ھا و مناف«

 است، و اين ١٩۶۴تم از درس عسکری در چکوسلواکيا در دھم جون غفرا ":]می گويد[خود ميگويد ]تلفظ ايرانی ھا[

ظمی تحت قيادت داکتر محمد يوسف زمانی بود که ديموکراسی بود و حکومت تکنوکرات ھای غير خاندانی به صدراع

اما نميگويد که بعد از فراغت از درس عسکری از ). ٢صفحۀ . (مور اداری افغانستان عزيز را به عھده داشتاخان  

  »؟! که به جرمنی رفته، به کجا و به چه صفت کار ميکرده است١٩٧٢ تا ١٩۶۴

تش خشم آا در دوران مجاھدين، آنگاه که شھر کابل در  در زمان خلق و پرچم ي"معروفی"اگر آقای : به تکرار می گويم

مجاھدين می سوخت و در يک ھفته بيشتر از ھفتاد ھزار انسان در نتيجۀ خودخواھی ھای اين انسان ھای احمق تر از 

م يک آنھم به نا(شما به قتل رسيد و شھر کابل به خاک برابر شد، من به شما حق می دادم که چنين سؤالی را از او بکنيد 

 ھم  به امر "معروفی"ًافغان، نه به عنوان يک مستنطق يا يک دادستان، چون رسما دارای اين وظيفه نيستيد و آقای 

سر می برد و ه ، اما قسمی که گفتم و خوانديد، او در زمانی کار کرده است که ملک در آرامش ب)خالفی متھم نيستند

ًبناء طرح چنين سؤالی اصال مورد ندارد. نموده بودنجی، شرکت اردو در ھيچ جنگی، نه جنگ داخلی و نه جنگ خار ً .

 خاصی دست می داشت، شما می توانستيد، ھمانگونه که امروز صدھا ھموطن  در مورد"رزھصمدا"ھمچنين اگر مانند 

 بارھا در مورد قتل ميوندوال استفسار نموده اند، شما ھم از آقای "رزھصمدا"ما با حقی که به نام يک افغان دارند از 

 مکلف به جواب گفتن "معروفی" وجود ندارد، نه آقای ه ای در آن مورد سؤال کنيد، اما وقتی چنين زمين"معروفی"

 مقالۀ آقای و دوم، مضمون آخر شما بعد از! را از کسی داريد) يعنی اين فضولی( و نه شما حق سؤال بی مورد  ھستند

وقتی او قبل از نوشتۀ آخر شما در مورد .  نوشته شده است"مستغنی" به مرحوم ه در مورد چگونگی نام"معروفی"

 قومندان قول اردو بوده، در زمان شاه، يادآور شده "مستغنی"کارش با اشاره به رفتن به ھرات در زمانی که مرحوم 

 می تواند تنھا از روی ديوانگی يا کند ذھنی يا نادانی کامل باشد يا از است، ديگر پرسشی در مورد کار او فکر می کنم

ًو سوم، اگر او قصد منافقت می داشت، اصال در صحبتی که می تواند منافقت او ! شيفتگی سوزانی نسبت به کالم خويش

  .   را افشاء کند، اشتراک نمی کرد

 .]می باشد[باشدی اين وبسايت ميات الحادی و ضد اسالمغيتبل مسؤول "]ھاشم سديد[" ھاشم سديد«:  ـ  نوشته می کنيد۶

 ۶بخوانيد که در " عفت زبان و قلم" ]به عنوان[عنوان  ب]تلفظ ايرانی[مبرا سپت١٩مقالۀ اخير اين ملحد را از  تاريخ 

 تحريف و  خود با]به زعم [زعمرا دشنام داده آيات قرآن را ب) ص(، قرآن مجيد و پيغمبر اسالم )ج(صفحه خداوند 

 "]سديد[" تصرف ترجمه کرده و به ھمه مقدسات و عنعنات اسالمی و علمای اسالم دشنام حواله نموده است ـ ملحد سديد

  »  !!...خوانده است" عفت زبان و قلم"ھمه مدعيات قرآن و علمای اسالم را عاری از 
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شما بايد حداقل يکبار در .  اين مقاله از من استببينيد آقای ھاشميان، اگر دروغگو  و بی وجدان نيستيد، ثابت بکنيد که

 مسؤول، نشان بدھيد که قادر به ثبوت دست کم ۀزندگی تان به مردمی که برای شان می نويسيد، به عنوان يک نويسند

  ! يک ادعای تان ھستيد

ه ام، ھم آن را نشر اگر منظور تان نوشته ای از کس ديگری باشد، و شما فکر می کنيد من آن را به نام مستعار نوشت

يا حداقل ثابت کنم که آن نويسنده . کنيد، تا من در تشخيص نويسندۀ نوشته با استفاده از شيوه ھای الزم شما را ياری کنم

ًو ضمنا نشان بدھم که اين ادعای شما ھم از ھمان دروغ ھای چرکين و شرم آور و از روی خبث نيت و بی ! من نيستم

  ! شخصيتی شما می باشد

را مثال می ن ای کاش شما يکی از  نوشته ھای م! گاھی از دين و از دين خويان انتقاد نکرده ام می گويم که من ھيچن

خواھش من از شما اين است که ھر نکته ای را که به نظر شما . داديد، تا من به توضيح آن چه نوشته بودم می پرداختم

به گفتۀ شما تحريف و تصرف شده، ھستند، برايم مشخص در مورد دين در نوشته ھای من مجعول و مجھول، و 

ًگپ ھای شما در جا ھای حساس، تقريبا ھميشه، ! طور مشخص پيرامون آن توضيح و بحث کنمه بنويسيد، تا من ھم ب

  . امکان بازگشائی يا صحبت روی آن برای کسی موجود نمی ماندًچنان نامعين و نامشخص است، که اصال

آيت يا آيات را تحريف نموده ام؟ چگونه؟ من چه گونه آن آيت يا آيات را ترجمه و تفسير نموده ام، و بگوئيد که من کدام 

و آن آيت را ! آن آيت يا آيات چگونه بايد ترجمه و تفسير می شدند؟ حداقل يکی از آن آيات را به طور نمونه مثال بزنيد

  !!     با ترجمه تفسير صحيح و منبع آن بنويسيد

 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال ) يا ضد دينی(ًاقعا، آنطور که شما می گوئيد، مسؤول بخش دينی آيا من و

افغانستان آزاد ـ آزاد "ليتی در پورتال وھستم؟ چند ھفته، يا چندين ماه قبل در يکی از مقاالتم نوشتم که من ھيچ گونه مسؤ

قلمم ھم مانند خودم . ًاصال آدم آزادی ام! سؤوليت امری را به دوش بگيرممن آدمی نيستم که بتوانم م.  ندارم"افغانستان

 ديگری را ان گرفتن مسؤوليت نوشته ھای کسانتو. کدام تاب در زنجير بودن را نداريم نه من و نه قلمم، ھيچ. آزاد است

 "غانستان آزاد ـ آزاد افغانستاناف"کار من تنھا نوشتن است و بس و نوشته ھای من تنھا در پورتال ! ھم در خود نمی بينم

آيا در . در طول اين ھمه سالی که نوشته می کنم، نوشته ھای من در چندين پايگاه انترنتی نشر شده اند. نشر نمی شوند

!  اين پايگاه ھا من مسؤول کدام بخشی ھستم؟ گفتم که عقل و تميز چيزی است، و داشتن مدرک دانشگاھی چيزیۀھم

  !!ً، شکی ندارم، اما از داشتن اولی و دومی کال محروم ھستيد، باتأسف، آقای ھاشميانشما سومی را داريد

  !!اميد برای اين سخن در کلۀ پر از گندگی و خرافات و مملو از دروغ ھا و اوھام تان کمی جای وجود داشته باشد

نھاد شامل شدن در گروھی را که  بپرسيد که در روز ھای اول ھمکاری من با پورتال شان، چند بار پيش"قيس کبير"از 

و آن يکباری که در مورد . و بپرسيد که جواب من چه بود. ق اسکايپ با ھم گرد می آيند، به من کرده بوديشبانه از طر

گرفتن مسؤوليت بخشی از کار ھای پورتال با من صحبت کرد، ولی من به گونه ای و با تشکر از ايشان معذرت 

  ! خواستم

من .  اتھام ھای شما بی بنياد، ھوائی و از روی بی مسؤوليتی  و فرومايگی شما می باشدآا ھم مانند ھمپس اين اتھام شم

کاری دارم که از يک کلبۀ کوچک و ويران و بی نور ھم می توانم آن ! ی، مانند شما، نيستم؛ آقای ھاشميانئ پر مدعاآدم

از کسی ھم توقع ندارم که برايم کف بزند و ھياھوی به . دھمرا با صداقت، با مسؤوليت و با منتھای امانت داری انجام ب

 نموده ام، از روی "آنالين-افغان جرمن"توصيه ھائی که به يکی ـ دو ھموطن در دريچۀ ابراز نظريات ! راه بيندازد

  !صدق و صفاء و درک عميق از زندگی و از ناچيزی خودم بوده است
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را که به من نسبت داده ايد، به عنوان درستی سخن و سالمت عقل و پاکی باز ھم از شما خواھش می کنم که نوشته ای 

منش تان، و به عنوان يک مدرک نشر کنيد؛ و حداقل به دوستان و شاگردان تان نشان بدھيد که دروغگو و مفتری 

  !نيستيد

ن شما را زمانی يکی از ھمين سخ.  ـ  نوشته می کنيد که او از کليسا معاش دبل می گيرد تا به ضد اسالم تبليغ کند٧

کسی که از کليسا : جواب من به شما عين ھمان جواب است. ھمفکران دروغپراز و مفتری ديگر شما ھم نوشته بود

  .  کليسا نمی نويسدهمعاش می گيرد، علي

 گذشته از .مطمئن باشيد که با چنين نوشته ھائی بر می خوريد. الی نوشته ھای من بپاليده اطالع نداريد؟ برويد در الب

تنھا برای آگاھی کسانی مانند شما ! اين شما از زندگی من چه اطالع داريد؟ شکايت نمی کنم، چون انتخاب خودم است

  . افتخار می کنم که به اين انتخاب رسيده ام. آدم ھای پستی کی جز اتھام بستن کار ديگری ندارند، اين را ياد می کنم

ه به فرقه ھای مخصوصی از عيسويت تعلق دارند و در کنار جاده ھا برای دعوت دعوای من با آن عده از گروه ھائی ک

ھميشه، وقتی با من می خواھند در بارۀ دين ... مردم به دين شان می ايستند، ھمچنين منسوبين بخش دينی بيمارستان ھا و

دھم و گيج می سازم، که ديگر با سؤال پيچ کردن آن ھا، آن ھا را طوری در مضيقه قرار می . صحبت کنند، وجود دارد

  . دو باره بر گردند... جرأت نمی کنند مرا ايستاده کنند، يا در اتاقی که من بستر باشم و

اگرچه نيازمندم، ولی در عين نيازمندی ! من با منطق درونی تمام اديان روی زمين سر ناسازگاری دارم، نه با يک دين

  ! را می شناسند غبطۀ اين بی نيازی را  می خورند نچنان بی نيازم که شايد بسيار کسانی که م

شما را جھالت دين خويان از خود بی خود ساخته است، و مرا ھمين استغناء و بی نيازی، و شرافت برخاسته از تعھد به 

  . رداریکمردم و جامعه و درستپنداری و درست

ده ام، که دست نيازی به سوی يک سازمان سياسی نمی گويم که گاھی من ھم به فکر خود و خانواده و آيندۀ خويش نيفتي

ھمين به اصطالح شما شيطان، و به زعم من کشش . يا مذھبی ـ دينی دراز کنم، تا در يک شب به مال منال دنيا برسم

 ، در آخر"سديد"را ھم، مانند ھر انسانی ديگر اغواء و گمراه کند، اما ن پليد جاه و جالل دنيا، بارھا کوشيده است تا م

ببينيم که در آخر کار، کدام يک سيه روی می شود؛ ! هکار در اين امتحان، ھمان سديدی که بوده باقی مانده است ـ ھميش

بگذريم . صوفی و عارف نيستم که برای رسيدن به خدا گلوی آرزو ھايم را خفه کنم! زياده طلب) کشش(من يا اين نفس 

بودن در قاموسی که شما با آن آشنا ھستيد، شامل ... خدمت خاک و که معنی مردم و مسؤوليت و عدالت و پاکی و در 

  !   نيست

درست است که نوشته ھای من در مورد اسالم و مسلمانان نسبت به .  انتقاد نکرده امیگاه از يک دين خاص من ھيچ

م و مسلمين دارم، و به نوشته ھای ديگرم در باب اديان ديگر زياد است، ولی دليل آن ارتباط نزديکی است که من با اسال

  دليل آن است که شما دينداران چه ھا نبوده که با ما مردم نکرده ايد؟ 

انتظارات من از کودکی نظر به آنچه به من گفتند و آموختند، . من از ميان مسلمانان در يک جامعۀ اسالمی، برخاسته ام

اما با مرور زمان ديدم که آنانی که خود را . را بکنيدچيزی ھائی بود بسيار انسانی تر از آن که شما بتوانيد تصور آن 

بيشتر از ھمه مسلمان می خواندند، وحشی تر، درنده خو تر، مفسدتر و منافق تر از ھمه بودند و ھستند ـ بحث از 

  . اکثريت است

فتن قدرت چه شدند بعد از پيروزی بر خلق ـ پرچم و گر. چه می گفتند. حيث يک مثال به ياد بياوريد دوران جھاد را من

  !و چه کردند

لينک زير را کليک کنيد تا اسالم و مسلمانی را که شما برای دفاع از آن ھا برخاسته ايد، اگر نشناخته باشيد، که بی شک 

  . شناخته ايد، بھتر بشناسيد
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کسی که از پدر، پدر .  است"محمد عمر آخوند زاده" و ھمفکران شما و پيشوای شما آقای مال برداراناين مرد از جمله 

 ديگر تان به نام اسالم در برداران کسانی که ھمراه با ۀاز جمل! ھم باشد" سيد"شايد مانند من و شما . مسلمان و مال است

  . ه انداخته اندکشور ما حمام خون به را

وقتی اين ويدئو را ديديد، اگر نفھميديد که چرا من در برابر اسالم و در برابر مسلمانان چنين موضعی گرفته ام، آن وقت 

سری " يوتيوب" داشته باشيد، به هح خواھم داد، که چرا؟ اگر به ديدن چنين ويدئو ھا عالقيمن برای تان بيشتر توض

  !!  بزنيد

اگر شما می گوئيد که اسالم اين نيست، وعظ نامه ننويسيد، يک . الم ھمين است، اسالم زنده و حیبرداشت من از اس

فارابی و ابن سينا و سھروردی و رازی و بيرونی و امثال اينھا، با .   نمونۀ خوب از آن را در عمل به من نشان بدھيد

ھا رسيده بود ـ اگر اينقدر مطالعه داشته باشيد و اگر آن که مسلمان بودند، فرياد شان از دست ھمين مسلمانان به آسمان 

با نوشته ھای آن ھا با مسؤوليت و از روی انصاف، چيزی که در شما کمتر ديده شده است، برخورد کنيد، می بينيد که 

  !! اين ھا چه قصه ھائی و چه درد ھائی از اسالم شما دارند

در ھر انديشه و آئينی اگر کم و کسری وجود داشته باشد، تا جائی . کنممن از ھيچ انديشه و آئينی کورکورانه پيروی نمی 

شما نشان بدھيد که يکبار از طالب  و از آن ھمه جناياتش، به رد قسم، . که با آن برخورده ام، روی آن انگشت گذاشته ام

فاوتی شان در برابر مسلمانان خاطر بی ته يا از رھبران جھان اسالم، يا از عرب ھای ھم نژاد تان ب. يادی نموده باشيد

  ! محروم و بی دفاع جھان حرفی به زبان آورده باشيد

م، شما من که شما را می بين. داشتن چنان احساس و جرأتی، از پاکی روح و صفای قلب و وجدان منزه منشاء می گيرد

بشويند و به نام خدا و قرآن و اگر ده برابر عمری که نموده ايد، عمر کنيد، و اگر صد بار شما را در آب زم زم ھم 

پيامبر و خانۀ خدا سوگند بدھند، نه به راه می آئيد، نه چنين روحی پيدا می کنيد، نه چنين قلب و احساسی، و نه چنين 

  !وجدانی

، يکی از وزرای ھندوی خويش را به دين اسالم، به اصطالح "ويربل" آرزو داشت "شاه جھان"حکايت می کنند که 

 ھر کاری می کرد که شاه را قانع بسازد که چنين کاری ممکن نيست، شاه باز ھم اصرار "ويربل". ازدشما، مشرف بس

 خر سياھی را گرفته در نھر يا تاالبی در سر راھی که شاه ھر شام به گردش می "ويربل"می کرد، تا اين که روزی 

  . پردازدمی ر ھمان موقعی که شاه می آيد،  و به شستن خر، درست ددهرفت در درون آب با ده ھا کلچه صابون داخل ش

» .می خواھم اين خر را بشويم تا سفيد شود«:  جواب می دھد"ويربل"» !چه می کنی؟«: شاه او را می بيند و می پرسد

:  می گويد"ويربل"» !احمق، مگر خر سياه ھم با شستن با صابون سفيد شده است؟« : شاه می خنديد و می گويد

  »! پس شما چطور می خواھيد گليم بخت مرا که سياه بافته اند، سفيد کنيد؟!قربانتان بروم«

مگر اين که خدا در حق تان لطف کند، که آنھم در شک است، زير شما با استفادۀ !  محاالت استۀاصالح شما ھم از جمل

ايد، که نه تنھا به شما نادرست از نام وی و دروغ ھای شاخدار و فتنه ھا و بی شرمی ھای تان چنان  او را رنجانده 

ديگر التفات ندارد، که به آن ھائی که ھيچ گناھی ھم مرتکب نشده اند و محتاج التفات خدا ھستند، از رنج و بيزاری 

  !زياد، ديگر التفاتی نشان نمی دھد

  ادامه دارد

٠۵/١٠/٢٠١۵  

  

  :يادداشت
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