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 11/05/2017          سیدهاشم سدید
 

 رسوائی اتحاد چند انسان افشای 
 !پرنسیپ بی

 دومقسمت 

 

     در اولین اصالحیۀ قانون اساسی امریکا آمده است:

ممنوع  مجلس قانونگذاری آمریکاکه در آن هر دین و مذهبی چه مورد حمایت و چه منع گردد توسط  یهرگونه قانونگذاری"

  خواهد بود."

 . امل می باشدش ،جدائی دین از دولت معتقد هستندبه هائی که کشور انین تمام مشابه در قو یبه نحو و سخنی چنین امر

 از غیرمی تازد و با تندی زائدالوصفی د و بر آن ها دینی متهم می کنبی اد متعددی را به وقتی هاشمیان ده بار و هر بار افر

ی، فاران مسعود، چگونه ده نمی شودماعیلیه سید شمرو می گوید سید اس مسلمان نمی داند را کسی پیروان چهار مذهب اهل سنت

، یزم، دموکراسی، حقوق بشر، آزادیر، مانند سکوالزه های زایدۀ عقل بشریه آمود بمی توانهاشمیان  ارادت کیش این مرید

گی و زند ،اسالمی در یک کشور اسالمی و... گردن بنهد و خدای مسلمانان را از امر و نهی و وضع و تطبیق قوانین انسانگرائی

 د؟به حاشیه بران ،دممر

حترامی که به آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و حقوق زن و ا، با مخن زده ام و از آن دفاع می کنمن اگر از سکوالریزم س

و به دلیل این که با به حاشیه رفتن دین هیچ  مه اکرد عنوانی محمد انور نیز آن را بیانخویش  و در نامۀ اخیر کودک دارم

م و به این باورم، که هر انسانی هر راهی را که می خواهد اختیار کند باید بدون تشویش و خود را در معرض مخالفتی ندار

بهترین نظریه برای تنظیم امور  سکوالریزم م، کهمی گوی و هم امروز ، هم آن وقتخطر دیدن، بتواند آن راه را انتخاب نماید

هستند،  و همراه عقیده همگام و هم ،این دوبا آن هائی که با انی، هاشمیان و و با همین شناخت با مسعود فار یک جامعه می باشد

 شوم.و همراه عقیده  نمی خواهم همگام و همنخواسته و 

. با لفاظی ها نمی شود کامالً مشهود است برای عیب پوشی از نظریه های دینی ش های مسعود فارانیدر باب زن ستیزی تال

ی عوامل اساسجوامع اسالمی  ست، اما درنی و شرق و غرب یزی، البته مختص دینتن کرد. زن سقابل انکار را کتما حقایق غیر

 زن ستیزی از دین برخاسته است. 

  راست هستند، نه با مردم و نه با خدای خود. خویش ، نه با خودابراز کنند واهند ببینند وکسانی که حقایق را نمی خ

قت )و هیچ و و نکته بینان بین هوشیاراناز نظر تیز پنهان بمانند، اما مردم از نظر یبرای مدت عیب ها با عیب پوشانی ها شاید

اگر چه پوشش ها و حجاب های که کسانی، مانند مسعود فارانی با ریاء  وند؛می ش نابودبه کلی  پنهان نمی ماند؛ و نه برای ابد(
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و  بارز نما شده و بیشتر از این نمی توانند حقایق نخب می کشند، کامالً وعیصادق بر روی برخی از  کاری یا از روی باور

  پنهان کنند! در باب زن ستیزی دین را بدیهی

 رضعبسیار بزرگ نمائی شده است؛ به قدری که اگر انسان به جزئیات آن بپردازد، هم  غرضمندانه زنده به گور کردن دختران،

 را! اناسالم را می برد و هم آبروی مسلمان

ور و...، نا مسعود فارانی، با داشتن  رفقای مانند هاشمیان و محمد چنین امریبا هار زن، ریشه در قرآن دارد. آزادی گرفتن چ

  آیا گرفتن چهار زن، خود اتالف حق زن و زن ستیزی نیست؟  کند! ه می تواند مبارزهچگون

که  ،ر دارند، مردمان به این اعتقاد نیستندباو و انسان گرائی مزا که مردم به دموکراسی و لیبرالیهای دموکرات، آنجدر کشور

 گیرد. چهار زن ب یک مرد می تواند در یک زمان

وع موض و ؛این مسأله که دین اساس آن است د، چرا یکبار پیرامونف می زناز دموکراسی حر وقتی مسعود فارانیمزید بر این، 

صحبت نکرده و آن را با یک تحلیل همه  ند(ززم سخن می والری)وقتی از سک مزاز نگاه لیبرالی آزادی زن به عنوان یک انسان

در روشنی تعاریف تا مردم  ،نکرده است به مردم معرفیم زو هومانیانبه از دین و از آزادی و از منظر باورهای حقوق بشری ج

 و عملی نبودن نظریاتو عملی بودن  به جدی بودن و جدی نبودن مسعود فارانی ،م و مغایرت میان این هازیبرالیدوگانه دین و ل

  ؟پی ببرندوی 

، یکی از نویسندگانی که نوشته هایش به سبکی که او می نویسد بی نظیر یکی از شخصیت های محترم و خجستۀ افغانی زمانی

 میان آوردن موضوع، با به امری صریح و حتمی نیست. عرض من خدمت شان این بود، که هر چه بود گفته بود، که چنین است،

اگر با آوردن این مطلب که اجرای  یحت و ، حتی اگر موضوع عدالت نیز بدون تأخیر مطرح شده باشدن راهی باز شدچهار ز

  .ساخته باشدی ملغ عمالً  را ، گرفتن چهار زنعدالت ممکن نیست

ای متشبث می که انسان ها از همه اول تر به آن چیز ه ،خدا بنده های خود را بهتر از من و دیگران می شناسد؛ می شناسد

ه جهان ب بیشتر به نفع شان است؛ ولی عدالت نه! زن، هر چیزی که در جهان وجود دارد شوند، که به نفع و به صرفۀ شان باشد.

  پیرامون خویش نگاه کنید، تا به درستی این نظر پی ببرید!!

ا یافته شتن آزادی بنم، یعنی آزادی و دازالیموکراسی، که بر مبنای لیبرددیدگاه تسامح، یکی از دیدگاه های زیر بنائی و اولیه 

ا سکوالریزم ی کجایهیچ همخوانی ندارد.  ،هدایت کرد ،که مردم را به زور اسلحه باید به راهی که دین گفته یگاهددیاست، با 

ها مطابقت دموکراسی یا داشتن حق انتخاب یا آزادی یا انسان گرائی با نظریۀ کاربرد زور و سالح برای اصالح )!( انسان 

 دارد؟؟

و آن ها را تحسین می  می زند و دف ن ها کفآهر سخن است و برای و همقدم همرکاب  انسان هائیچنین  سعود فارانی که بام

 ،است و احترام به آزادی و حق انتخاب جامعۀ مدنی که شالودۀ دموکراسی و حقوق بشر و ،مزبه لیبرالیمی تواند چگونه  ؛کند

ولی مسعود فارانی می خواهد این کاالی  ! یا این یا آن!دو تربوز در یک دست، به هیچ وجه ممکن نیست!گرفتن  معتقد باشد؟

تهماندۀ مغز وازدۀ خود را با لفاظی و بازی با کلمات به کمک و حمایت چهار تا از خود دغل نامرغوب و جنس به درد نخور 

  سی خریدار آن نیستند!تر و بی سوادتر به فروش برساند، که جز بیسوادان، دیگر ک

 تالش اگر ،آن ها را منجی دین معرفی می کند یاد کرده و تکریم نی از آن ها به احتراماراکه مسعود ف ،روشنفکران دینی هم

 دین دیگر دینی آنگاه که افکار آن ها مورد قبول عامۀ مردم قرار بگیرد، ،و به مقصد برسند، در آخر کار های شان نتیجه بدهد

  باقی نمی ماند، که دینداران امروز دارند.

ز آن چه قبل ا انی قادر به شناخت آنهیچ انسخواهد شد، که دین چنان دگرگون  به مقصد رسیدن روشنفکران دینی، یدر صورت

ز یاد نمی دانند با پشتیبانی ابنابراین، یا مسعود فارانی دیگران را احمق فکر کرده اند، یا خود از نادانی ز نخواهد شد. داشتند

روشنفکران دینی چه چیزی تیشه ای بر ریشۀ دین می زنند! غم من، غم دین نیست، دین همان گونه که گفته اند، نگهبان خود را 

  دارد؛ تنها چیزی که من در این مقطع می خواهم ثابت کردن نادانی مسعود فارانی است؛ و بس!
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آن  است وآن فارانی خواهان  مسعود همان چیزی است، که ،دین اسالم چهارگانۀ آن( با عناصر وق دموکراسی و لیبرالیسم )تلفی

    تبلیغ می کند!در لباس سکوالریزم را در لفافه و با تلبس 

از راه نادرست و شف شف گفتن، یا هم به میخ زدن  که انسان ،تبلیغ این امر از نظر من کار ناصوابی نیست. ناصواب این است

ود را ، با آنهم خدین است و نه سکوالریزم نه تبلیغ کند، که مردم چیزی را به نام سکوالریزم به نعل زدن یا برای فریب  و هم

   !بخواند ی از قماش محمد انور هامسلمان

ت به بلفاظی و بندبازی با کلمات شاید انسان های ساده لوح و کم هوش و "گپ رو" را نسبت به گفته های مسعود فارانی و نس

 ،هار تا زن را فریفتۀ وی بسازدچدر مورد زن، ممکن است  ؛ سخنان میان تهی و ظاهری، خوش بین بسازدو استادش خودش

فهم و واقعاً  ، ولی در نظر اهل دانش و چیزوردبه وجد بیا هاشمیان را ، مانندنا انسانیو  و دین فروش سیاست باز چهار تا یا

ریب ف یک انسان مغلوط مفلوک و ذهن برای شناخت بهتر ا تنها و تنها وسیله ای هستندحرف ه چنین ،شنفکرروشن ضمیر و رو

   !!!آخرت نه مرد دنیا شد ونه زن که  کم عقل، کار  

بت کرده ام. وی صح 1983نوشته شده است. من از افکار سال  2009مسعود فارانی در سال مقالۀ "جدائی دین از دولت..." 

 ست و شش سال تفاوت موجود است. بی 2009تا اپریل  1983ماه می سال  5 ـ 3بین 

 دیده بودی، فاروق فارانی بود و نه مسعود فارانی!  1983می گویند آن کسی را که در الگر شوالبخ در سال 

سر فرود می آورند، عرض می کنم  اگر با خود قرار گذاشته باشند، که در برابر حرف صحیح این آقایان، برای قناعت خاطر

: یکی این که مسعود فارانی حداقل سه تفاوت وجود ،دارند هائی شباهت هرچند با هم میان مسعود فارانی و فاروق فارانی که

( و فاروق فارانی که من او 1983)قصۀ سال صورت در ی است با بینی نسبتاً باریک و پوست صاف اندام و بلند مردی الغر

موار. و کوتاه و جلد کمی ناه شانه با بینی نسبتاً پهنم، مردی بود بلند، تنومند و چهارقبل دیدرا برای اولین بار در حدود ده سال 

 بود.  حدود هفت تا ده یا یازده ساله پسر معیوبی داشت، که در در آن وقت مسعود فارانی از اینگذشته 

ی هم احتماالت ،در غیر آن بوده است؛ ننمی دانم، اگر آقای فاروق فارانی هم کدام پسری معیوب داشته باشند، حتماً اشتباه از م

 ن مورد،در ای مدافع مسعود فارانی در لباس یک وکیله آقای قیس کبیر ند و هم نظری را کرا که خود مسعود فارانی پیش می کش

  نادرست است.ارائه کرده اند،  ،مبنی بر این که من در آن وقت آقای فاروق فارانی را دیده ام و نه مسعود فارانی را

خود  ،آقای فاروق فارانی فارانی برای لغزاندن موضوع به میدانو مسعود  کبیر که تالش آقای قیساست مطلب بسیار مهم این 

 آنچه من در مورد مسعود فارانی گفته ام درست است؛ با توجه به افکار سیاسی و ایدئولوژیک آقای ،دلیل این واقعیت است که

  فارانی! فاروق

 ه نشده اند،متوج که خودد فارانی و آقای قیس کبیر به گونه ای مسعو ،آقای فاروق فارانی، اگر نیک دیده شودبا پیش کشیدن نام 

ا جبر سر حضور مسعود فارانی در آن پذیرفته اند که چنان صحبت هائی در آن روز در میان بوده است. تنها اختالف شان با من

 روز هیچ تردیدی ندارم. بوده است، که من در وجود شان در آنجا و در آن 

م؛ ولی تکلیف بده برای توضیح بیشتر در این مورد نمی خواهم کسانی را که در آن زمان در الگر با مسعود فارانی یکجا بودند 

فارانی و خانم و پسر معیوب شان در الگر  مسعود خواهم خواست تا نظر شان را در مورد بود و نبود ایشاناز ، اگر الزم باشد

  .ابراز کنند 1983در ماه می سال  شوالبخ

 موجودیت اثبات اما یک چیز نباید فراموش شود، که .که کدام یک از ما حرف نادرست زده ایم ،دمعلوم خواهد شدر آن صورت 

ً وا که ،، دال بر این معنی خواهد بودمسعود فارانی امروز آن را انکار می کند و این که ،در آن زمان در الگر مسعود فارانی  :قعا

  "کاسه ای زیر نیم کاسه است."

، که بی گمان زدیک و صمیمی اشندوستان  بار به خود مسعود فارانی و یکی ازمن این موضوع را چند  ،از همه باالتر این که

عود مس ا، چرنبود، که برای مسعود فارانی یاد نموده بودمموضوع چنان اگر  م.قبالً نیز یاد نموده بود این نوشته را می خوانند،

 ؟نکرده است این موضوع را قبالً نفی فارانی



  
 

 

 4از 4

ا رحمد انور و داکتر صاحب جالل بپردازم، با استفاده از فرصت در این جا توجۀ آقای مدوم این مقاله  قبل از این که به بخش

ی مر چهار ساله ابراز ، نظرش را در باره ازدواج با دختکه آقای سیرت، یکی از مال های نکتائی دار ،به ویدئوئی جلب می کنم

 کند.

هیچ وقت تماشا نمی کنم. این سخن را که سیرت چنین این گونه برنامه ها را من  که این ویدئو از کیست. ،به این نگاه نکنید 

ر به این فک ،آقای مومند زشنیده بودم. بعد از پرسش داکتر صاحب جالل ا ی قابل اعتمادها، از تعداد افغان حرفی را زده است

د. سخن ویدئوی سیرت آم ،. وقتی آن را کلیک کردمبا مراجعه به یوتیوب آدرس این برنامه را یافتم که منبع آن را پیدا کنم. ،مشد

ی ! به آدرس آتکه چه می گوید ،گوش کنیداین بزرگ ترین عالم دینی کشور ما سخن آقای سیرت  بهمهم نیست، گردانندۀ آن 

   کلیک کنید:

 Shafie Ayar Highlight Clip Serious- Satar Sirat Condoning Child Marriage 

 ،حدیثی وجود دارد در یک برنامه دیگر، که سیرت هم حضور دارد، می فرماید: ضمناً یکی دیگر از همین مال های نکتائی دار

  ز است...که بر طبق آن "ختنه" کردن دختران نیز مجا
 

 پایان قسمت دوم
 

 ادامه دارد
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