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 از بحث آزاد ترس
 زیر نفوذ کششهای سنتی و مذهبی

 غنی هیروی!جلیل در پاسخ نوشتۀ 
 
 
 
 

غنی هیروی رقم یافته بود اما در آنوقت نسبت بعضی جلیل نوشتۀ محترم به در پاسخ ( 2016اپریل  10)این نوشته قباًل )

ستاده شد دیگر فر در این فرصت باراینک ماند،  از نشر بازآریانا افغانستان آنالین  سایتوبدر بین اعضای دایمی ها حساسیت 

  (ندذیل را به نشر رسان ۀفاً نوشتنوری مناسب دیدند لطولی احمد اگر محترم آقای 

ه ب ه و اثر گذاری راارزند الب بسیارطبه مناسبت قتل فجیع خانم فرخنده م "ابویجان آشا "خانم فهیم و محترمی 

دند ، اخیراً خواسته بوبودنشر رسیده ه که قبالً در بعضی سایت ها و ارگان های نشراتی ببود صورت کلیپ درآورده 

نشر رسد. اما از آنجائیکه از بیان سخنان خانم محترم ه ب نیز «آنالین آریانا افغانستانوزین »اگر ممکن باشد در سایت 

 «آریانا افغانستان»سسان سایت ؤی تبارز یافته بود، محترم آقای نوری از همه ممتضادت و برداشت های متفاو

ع بحث اسکایپی شرکت کرده راجو بعداً پیرامون آن در یک داده فرا تا به مطالب کلیپ مذکور به دقت گوش خواستند 

 .نمایندخیر ابراز نظر  رسد یابنشر ه ب« آریانا افغانستان» مضمون و اینکه در سایتچگونگی به 

ظرات موافق و مخالف شان را ابراز نمودند ندر  مورد مضمون کلیپ مذکور هر یک به نوبت  محفل برگذار شد و 

گر مآن داشتند  به نشر چهار نفر نظر موافق ،و در آخر با آنکه از جمله هفت نفرکه جمعاً دو ساعت را در بر گرفت 

شود و از بیرون هم دوستان به اندک رنجی منجر برای اینکه مبادا نظرات موافق و مخالف نوری احمد ولی محترم 

 را مجاز ندیدند. سایت اثر منفی نگذارد نشر آنوببه فعالیت آغاز موقف تازه  اعتراضات در

نوانی ایمیل عوسیله ه کر آن رفت، محترم آقای جلیل غنی نظر خود را کتبی نیز بی که در باال ذاما به تعقیب بحث

تشکر کرده مگر شان از حسن نظر و کلمات تعارفی   همان وقت من درکه  فرستادند مذکورسسان سایت ؤاعضای م

نکات چندی را که محترم آقای دیدم و ولیت ؤمسدیگر است به خود حق  هر که نزدم مهمتر ازبیان اساس حق آزادی  بر

 به عرض رسانم:وی و دیگر دوستان مختصراً خدمت  منبودو اینجانب به آن موافق  بودندغنی مطرح فرموده جلیل 
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 سایتقبالً در وبمذکور پ یویدیو کل»که محترم خانم ابوی نظر اظهار مطلب: اقای جلیل غنی مبتنی بر و اینک اصل 

رای بار جدید نبوده که ب گی و ابتکارتازکلیپ مذکور »خودش به زعم اتکا به همین نکته  ها و یوتیوپ به نشر رسیده

ن الی پیدا می شود که چرا ایؤسگفتند همچنان و  داشتیم و در آن باره تصمیم می گرفتیم را می شر آناول ما افتخار ن

جز آنکه اجندای خاص و هدف خاصی در  ، را با پا فشاری های مصرانه درین وبسایت نشر نماید خانم می خواهد آن

فکر ها را پریشان بسازم ولی  ،. . . نمی خواهم با حدسیاتسر هر قضیه تیوری توطئه()پشت پشت پرده بوده باشد 

و  صورت مجموعه کلپ دین ستیزی، اسالم ستیزی و بی حرمتی به اعتقادات مردم افغانستان ب الل این ویدیواز خ

  . « ین کلپ را نشان میدهد. .استثنی، میالن فکری تهیه کنندگان ابال  اهانت به سی میلیون افغان و فاسد خواندن همه

وری ط همان موافق نیستم، زیراان این برداشت ش من بهکه  رسانم عرض هم نظران شان به وغنی  جلیلآقای باید خدمت 

ارائه داشتند. به برداشت اینجانب نیز از الزم را  و مفصالً توضیحات ندرا رد کردها برداشتکه خانم ابوی خود این 

 شود.نمی استنباط «افغاندین ستیزی و بی حرمتی به اعتقادات مردم و اهانتی به سی میلیون » هیچ وجهبه های او  گفته

 :دین ستیزیبرداشت در مورد ه استدالل نکات ذکر شده در باال و می پردازم ب

ظه آن لحگوید در  صدای رسا به خدایش میبا  مذکورپ یخانم ابوی در کلکه گفته شود همین قدر کافی خواهد بود  

 می جمله خوداین  «کجا بودی؟تو خدایا »به قتل می رسید،  ههای که فرخنده بی گناه بیرحمانه و به صورت وحشیان

که از هیچ سو حمایت بی گناهی  زن مسلمان ورساند که خانم ابویی به وجود خدا باور داشته که در چنان موقعیت 

گفت  ال و حتی شنیدن صدای او که به تکرار میؤکلمه سه حاضرین در صحنه بدون یک از سوی همشود و  نمی

قران را در نداده ام مرا بی سیرت نکنید، نه زنید نکشید . . . اما در نهایت بیرحمی همه حاضرین حتی   ،من مسلمانم

 جنون زدگان چنان به خشم آمده بودند که گوش های شان کامالً کر شده بود و هر کس تالش میموجودیت پولیس،  با

 .به زعم خود شان شامل صواب شوندبزند و را او  چوب و سنگ زودتر از دیگری با مشت و لگد وورزید 

بدون  که این زن قران را در داده،دید و شنید را لت و کوب وقتی صحنه رسیده از راه تازه  عراده ایحتی دریور  

مردم آنجا  ختر چرخاند.دنیمه جان جسد را باالی  موتر یشده تایر ها موترشسوار درنگ و یک لحظه فکر کردن 

ن را در آصحن خشک دریا برده با پارچه های آلوده به تیل  درتن بی جان فرخنده را گرفته  ند،به این هم اکتفا نکرد

 .کردندفلم برداری عکس و خود  ۀحنه اسالم نمایی هرکس به سلیقو از این صسوخت  تا آخرین استخوانکه دادند 

؟ که از میان صد ها نفر بی یا نهرا نشان میدهد ردم حشت ما مخود بگوئید آیا این قتل فجیع ومحترم آقای غنی حال 

آیا اینست اسالمیت و شجاعت اخالقی مردان ما در برابر   کرد،سواد و با سواد یکی هم در آنجا صدای اعتراض بلند ن

 دینی و اسالمی ما؟ن مسلمان بیگناه و بی دفاع افغان و این است اصالت ز

ل امام مسجد مث بودندهم خبر که خوب از دین  یآنهایباید گفت نگوئید این کار کسانی بوده که از دین بی خبر بوده اند، 

نام حسن زاده حافظ ه بو خانمی اسالم شناسی از پوهنتون االحضر مصر دیپلوم دارد  ۀکه در زمینبر خان کوزیر ا

ه بدیگران تا توانستند با فهم و منطق  نمایندگان پارلمان و مجلس سنا و وزارت اطالعات و کلتور و درمعین قران و 

 وحشت به دفاع پرداختند.  خود از عمل جهل واسالمی اصطالح 
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تی سن ۀدر فرهنگ بستصده ها و هزاره ها نسل اندر نسل که به شمول چیز فهمان و تحصیل کردگان در کلیت ردم م

 ً در ا هکردن پا بریدن ها و سنگسار  ست ود مالیان و یهراس افگنتبلیغات در اثر و مذهبی بسر برده اند، طبیعتا

می بیند و را ما گویی چشمی از باال مدام تو را احساس می کنند، ها حتی در خلوت خود نیز این فشار عام،  مالی

 کند. یرا دقیقاً ثبت م ماافکار و حرکات 

 ،هستندل دادولت خوب و عبه آرزوی رسیدن به نیازمندی های شان  طبق هستند و زادی خواهآفطرتاً مردم همۀ گرچه 

که دولت خوب کدام است و پیش کشیده می شود حتی با بعضی به اصطالح روشنفکران ها اما وقتی پای این بحث 

حل همه مشکالت و معموالً تحصیل کردگان عدۀ زیادی دیده شده که  ؟عدالت و رفاه اجتماعی چگونه به وجود می آید

که اگر چنین و چنان فرد  می کنند الصهریاست دولت خ مقام درو  یفردنیازمندی های جامعه را در توانائی های 

 می شود.همه و دل خواه همه چیز خوب زند متقی و پرهیز کار در رأس قدرت تکیه 

برداشت خدا گونه ای دارند و یا به اصطالح رهبر ز فرد اآنها چنین استنباط می شود که ها ابراز نظر از این نوع 

ریخی بار ها نشان داده است که أتجارب ت اما  .را سفندگوه ای رمتصور از مردم و  چوپانتصور کم از رهبر  دست

دینی بوده صفات ولو دارای همه و چند فرد یک فرد روی کار آمدن با  کشورمشکالت و خواست های مردم یک 

ه وابسته بامور مردم یک کشور زیرا  شود.  نمیمردم حل ین نیازمندی های مأت و مشکالت و بدبختی هارفع  د،ناشب

ی که بتوانند مسایل سیاسدارد و شجاع صادق ، هورزید ،واقعاً آگاهروشنفکران تعلق به ، بل اخص بودهآگاهی همگانی 

 زمینه روشنگری و مبارزه را فراهم نمایند.برای مردم ایجاد نهاد ها  سازماندهی و از طریقو اجتماعی را 

ا جهل و عی نمایند بسکه بوده به بیان دیگر کار روشنفکران و نویسندگان قابل فهم کردن مسایل غامض اجتماعی یا  

بی  و  نقد آزاد و شفاف را بیرحمی ریخی بلرزد وأگیر ت پا های دست وسنت ز نقداان ش نه اینکه دلنند خرافات مبارزه ک

احترام  واقعیت امرحق مردم در  درکاذب نوع احترام گذاری زیرا این حق توده های میلیونی مردم بدانند، احترامی در

 .ندا متذکر شدهآقای جلیل غنی که  «افغان انسانمیلیون سی »حق  درخواهد بود بوده و ظلمی شان رافات خ جهل و به

آن هستم درک نکرده  ءخود را که من هم جز ۀو کمبود های جامع ضزمانیکه ما نقتا   هیروی! غنیجلیل محترم آقای 

ن نوع وحشی گری قتل فرخنده و و ای خواهد شدبه صراحت برمال نسازیم مشکالت و کمبود های کشور برطرف ن و

 یافت.پایان نخواهد و صدها ظلم و ستم دیگر سار زن در مالء عام سنگ

 چقدر مرتکب خیانت و جنایت شدند، مدعیان جهاد و طالبانحتی با نیت نیک ببینید کمونیست های خلق و پرچم 

چرا در حق مردم و کشور خود چنین ولی  . اینها همه افغان هستند و اجزای مجزا از ملت افغانستان نیستند ،همچنان

 ؟دارند روا داشته و روا میجنایاتی را  ظلم و

اسی و سو قانون اس از چند سال بدینتوجه کنید داریم. سیاسی فراوان عقب ماندگی فرهنگی بسیار معلوم است که ما  

اما از اینکه فرهنگ دیموکراسی را نداریم قانون به  ،داریم و از دیموکراسی هم سخن گفته می شودرا دیگری قوانین 

د، چنانکه ننقض می شود مردم عکس العمل نشان نمی ده و یا ءوقتی به غلط اجرا .شود صورت درست تطبیق نمی

ی مردم رئیس جمهور بوجود نیامد، أی دادند ولی در اثر رأآن ر میلیون ها انسان در انتخابات شرکت کرده و به این و

تعیین کرد که هر دو اشرف غنی و عبدهللا عبدهللا به صورت امریکا  ۀبلکه در دعوی قدرت وزیر خارجه ایاالت متحد
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ه این راهی شده است رفتن بکه مساوی باشد و می بینیم ی شان صالحیت ها در تناقض با قانون اساسی،بی سابقه و 

 .همه چیزسوی بحران و فروپاشی 

ات نیست. تحقیقدولت مشخص  غنی مشکل دیگر این است که تا کنون در کشور ما جایگاه دین وجلیل محترم آقای 

در هیچ زمینه پیشرفت چشمگیری نصیب  ،هنشددین و دولت مشخص تا زمانیکه جایگاه داده است نشان در غرب 

در اثر آزادی و رقابت  ه،ئیسته بر قرار گردیدیا ال ، اما پس از آنکه نظام های سیکوالر وه استنشد ان غربمردم

 که اکنون ما شاهد آن هستیم. ه است روی داد یدر تمام زمینه ها تحوالت محیر العقول

اعث هفت صد سال ب سیکوالر و لیبرالعدم آزادی و نبود نظام های ریخی أتدر گذشته  گفته شده،ر تحقیقات همچنان د

 گردیده است.اروپا گی افتادعقب 

انه و شجاع هوجود نیامده اند بلکه بیشتر از هر چیز محصول کار آگاهانه تحوالت خود به خود بالبته این همه آزادی و 

ر دبیشتر از هر چیز دانیم که انقالب فرانسه  کشور های غربی بوده و همه میو دانشمندان نویسندگان روشنفکران، 

  است. اثر افکار آزادی خواهانه روشنفکران و نویسندگان صورت گرفته 

قدرت و ایستادن در برابر قدرت یکی هم همین مبارزه با خرافات سنتی و مذهبی است که استبداد علیه در مبارزه 

 .استه همواره از این ابزار برای نگهداشتن مردم در جهل سود برد

 پ خانم ابوی در تحلیل نهایی عکس العملیکل موضعگیری شما در برابربه برداشت من هیروی محترم آقای غنی 

نه تنها به وجود آمده که خلق و پرچم  ۀگفتار و رفتار دین ستیزانثور و  7کودتای بوده که در اثر  یفضایاز ناشی 

گروه های دیگر چپی را نیز به سمت و سوی رهبران بخشی از را بر انگیخت بلکه حتی مسلمان مالیان و همه مردم 

ای هر برکه حاکم شد دینی مذهبی و جنگساالران کشانید و در نتیجه چنان فضای ترس و اختناق در کشور و منطقه 

 دیگر راهی باقی نمانده بود.  ،کان داران دین شدنوجز راه فرار به غرب و یا مطلق تسلیم دکس 

بیشتر از هر به طور نسبی  کاست از لحاظ آزادی بیان فضای داخل کشور یر با همه کم واما در مدت پانزده سال اخ

ان ه عنوشما بجای گله است که در چنین اوضاع به جای اینکه  ولی ،کشور همسایه مساعد تر گردیده استزمان و هر 

بیان سخن بگوئید اظهارات به دفاع از آزادی امریکا و زندگی در کشور کامالً آزاد مدعی آزادی یک ژورنالیست 

و توهین به سی میلیون افغان متهم به دین ستیزی او را م لب گشوده، وخانم ابوی را که در دفاع از حقوق زن مظل

 .کرده و می ترسانید

آیا  اشد،ه بکسی حرف دین ستیزانه ای گفت وحشیگریغنی، گیریم که در یک چنان فضای ظلم و جلیل محترم آقای 

ز نظر و به آن شخص دین ستیگرفته شما آن اوضاع و شرایطی را که او سخنان دین ستیزانه گفته به تحلیل و بررسی 

  می کنید؟دین ستیزی مثبت تان را پیش کش می کنید یا فوراً به گونه مالی شاه دو شمشیره او را محکوم به 

که او  دهژی خواهم از نویسنده بسیار شناخته شده قرن هت مسلکی هستید، مسکه ژورنالیغنی شما جلیل محترم آقای 

و  سزابیار ثیر بسأاجتماعی سیاسی فرانسه و اروپا ت ریخ تحوالتأریخ بشر می دانند و در تأرا نخستین ژورنالیست ت

 از خود برجا گذاشته مثال بیاورم:ژرفی 
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اما از  ه است،و بیرون آمد هبه زندان رفتبار ها نام دارد وی در دفاع از آزادی « ریولت»را حتماً می شناسید او 

خود را  ۀانخ ،ستیل نیفتداو زندان بو به چنگ پولیس فرانسه ادامه دهد خود ، برای اینکه به کار همبارزه دست نکشید

 تا اگر پولیس فرانسه برای دستگیری اش بیاید به سویس فرار نماید. در بین سرحد فرانسه و سویس تعیین کرد

 جلد می رسد. 102جلد کتاب و نامه ها و مکاتبات وی به  52چیره دست و پر کار آثار او شامل  ۀاین نویسند از

 و پیش داوری ها می دانند.ر را زراد خانۀ مبارزه با جهل و خرافات و تعصبات یآثار ولت

افتاد، کتاب های ژان ژاک روسو بی دلیل نیست که لویی شانزدهم فرانسه بعد از آنکه در اثر شورش مردم به زندان 

ثیر آثار أشان باعث سقوط حکومت من شدند. ت ر را مطالعه کرد و در نتیجه گفت این دو نفر با کتاب هاییو آثار ولت

 ر و روسو چه بود که لویی شانزده را از قدرت و جباریت انداخت؟یولت

ات فر نیز مبارزه با جهل و خرایهدف ولتدیگر رتدوکس مسیحیت بود، از سوی کتاب های روسو در تقابل با بینش ا  

ر همچنین با کلیسا در مخالفت قرار داشت و کلیسا یولت . گیر بودین به طور دایم با مصادر قدرت دربود و برای هم

 فرانسه می دانست.برای را عامل بدبختی اروپا و بخصوص 

بار تحریک شوند و آنها را از جمله کلیسا و دره مصادر قدرت این مسایل باعث شده بودند که افکار عمومی نسبت ب

ر و روسو اظهار می شد، باعث یعلت اصلی عقب ماندگی فکری و اجتماعی خود بدانند. خالصه عقایدی که توسط ولت

 آن گردید که دید سنتی مسیحی سست شود و مردم نیز با دید تازه ای به جهان بنگرند.

 پایان می دهم:به این نوشته ر در دفاع از حق آزادی بیان یمن با یک نقل قول از ولت

د بر این اصل معروف ر هنگامی که شنید مقامات سویسی دستور سوزاندن کتاب های ژان ژاک روسو را داده انیلتو

یعنی از حرف ها و مواضع سیاسی من یک کلمه از آنچه تو می گویی را قبول ندارم »کید ورزید که أخود مجدداً ت

م بلی محتر« تا دم مرگ مبارزه خواهم کرداما برای آنکه تو حق گفتن سخنان خود را داشته باشی،  ،سو ژاک رو ژان

 پایان . داشتیم افغانستان از شما نیز این انتظار را ۀمن و همه مردم عقب ماندهیروی غنی جلیل آقای 

 

 
 
 

 تذکر:
د را مطالعه کنند، می توانن ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته

 "آرشیف" شان رهنمائی شوند!عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به  " بری"کلیکبا 
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