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 ۲۹/۰۳/۲۰۱۵                       راهی افراسیاب

 

هاشمیان صاحب داکتر محترم خدمت توضیحی  

فکرمی کنم بهتر خواهد بود، به مطالبی که آن فاضل مرد مهربان تماس گرفته اند، یک به یک و به ترتیب پاسخ 
 بنگرند! اغماضداده شود. اما قبالً التجأ دارم که این جسارت را جناب شان به دیدۀ 

 
ر نرفته است و صحبتی از ( در نوشته هائی من، که شما به آن ها اشاره فرموده اید، اصالً کلمۀ اقتدار به کا1

طرفداری اقتدار کسی بر کس دیگری نشده است. من هیچگاهی خواهان داشتن اقتدار زن بر مرد، یا بالعکس داشتن 
اقتدار مرد بر زن نبوده و نیستم. قصد و هدف من این نیست که مرد را از روی شانه های زن بردارم و به جای آن 

بلکه، یگانه آرزوی من ایجاد فضایی است که در آن زن و مرد در برابری زن را بر شانه های مرد سوار کنم؛ 
کامل حقوقی ـ سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی، در درون خانواده و بیرون از خانواده، بسر ببرند ـ در 

متقابل به تفاهم و توافق کامل، با پذیرش آگاهانه، شعوری و داوطلبانه یک دیگر، با احترام کامل و متساوی و 
همدیگر. بین زن و مرد، دو موجودی که بدون یکی زندگی برای دیگری به جهنم تبدیل می شود، فضای بوجود 
بیاید که هم خود شان، هم اوالد های شان و هم دوستان و آشنایان و سائر متعلقین شان در آن با آرامش خاطر زندگی 

جامعۀ شان به رنگ آبی آسمان روشن و عاری از ابر سیاه و شان را به پیش ببرند و در نتیجه رنگ مکدر محیط و 
 سپید تبدیل شود. 

 
اصل در تفکر من همین آرزو است. روح گفته هایی مرا، زمانی که از زن در آن ها یادی می شود، همین امید زنده 

و می کوشند آن را با  نگهداشته است؛ امیدی که متأسفانه غالباً حتی بزرگان ما به آن با چشم عنایت نگاه نمی کنند
 سیل کلمات، دانسته یا ندانسته، خفه کنند. 

 
( تفاوت میان افغانستان و ترکیه هم از لحاظ سواد و دانش، طوری که جناب استاد فرموده اند، هم از نگاه توسعۀ 2

 سیاسی ـ اقتصادی و... کامالً آشکار است. 
 

با درک خیلی مسائل، از جمله علل شکست های شان در  در ترکیه سیاستمدارانی بااحساس و مسئولی بوده اند که
برابر کشورهای اروپایی، که ناشی از ضعف نظام های سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی ـ صنعتی و فرهنگی شان بود، 
دست به نوسازی سیستم هایی زدند، که مؤثریت شان را از دست داده بودند. چیزی که در کشور ما، هم در گذشته 

 هم در گذشته های نزدیک، بدان التفات چندانی نشده است. های دور و 
 

وجود سواد و بی سوادی یا بود و نبود علم و دانش در ترکیه و افغانستان برمی گردد به سیاستمداران ما؛ اما چیزی 
را که من به ارتباط اشارۀ شما به وضعیت زندگی ترکان و افغانان می خواهم بگویم، اینست که بعضی مسائلی 

ستند که انسان آن ها را بدون آنکه به مدرسه و مکتب برود و تحصیل کند، یاد می گیرد. یافتن راه دهن برای سد ه
جوع، همبستر شدن زن و مرد، بچه آوردن، پوشاندن تن برای نجات از سرما و برودت هوا، انتخاب پناهگاه ها 

ؤن و راحت، درک ضرورت به استراحت و )مغاره ها( برای نجات از حمالت حیوانات وحشی و برای خواب مص
خواب برای تجدید قوا و ادمۀ حیات، حفاظت از اطفال، آشنایی با کشت و زراعت و برداشت محصول، تفکیک میان 
گیاه های مفید در صنعت دارو سازی انسان های اولیه، تفکیک سبزی های زهردار و سالم غذایی، ساختن اسلحه 

ود و فرزندان و مال و ملک خود، پیدائش جادوگرانی که در واقع غرض و هدف آن برای شکار یا برای دفاع از خ
ها عالج بیماری ها بوده است، ستاره شناسی ابتدایی برای تعیین مسیر در سفر، تفکرات اولیۀ خداشناسی و فلسفه 

سرچشمه گرفته و... این ها همه از روح و سرشت کاوشگرانۀ انسان و نیازهای غریزی و طبیعی ـ عقلی آن ها 
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است. همۀ مدنیت امروز ما ریشه در همان آگاهی های اولیه و ناقص انسان ها دارند؛ انسان هایی که نه مکتب رفته 
بودند، نه به خواندن و نوشتن آشنایی داشتتد و نه کسی یا چیزی به عنوان سرمشق و الگو پیش روی شان موجود 

 بود. 
رک ضرورت دست یابی به امکانات یا چیزهای بهتر، تاحدودی زیادی منظور اینست که اصل غریزه و نیاز و د

درتمام موارد، بزرگ ترین محرک یا عواملی هستند برای آموزش انسان جهت رهایی از جهل، رهایی از یک 
 مشکل، رفع یک نقیصه، دور کردن یک مانع، و باالخره دست یافتن به یک زندگی بی دردسرتر و کاملتر. 

انند آن نیازهای اولیه ای انسانی، که از آن ها یاد کردم، چیزهایی هستند که از طبیعت انسان و برای این نیازها، م
بقای وی برمی خیزند؛ و با روح و روان انسان ها سروکار دارند؛ نیاز هایی که اگر انسان به مدرسه و مکتب برود 

و هم اگر کمی عقل داشته باشد در صدد به دست یا نرود، با سواد باشد یا بی سواد، هم آن ها را احساس می کند 
آوردن سهلتر آن ها برمی آید. شادی و راحت آزادی و درد و فشار شکنجه و آزار زندان را همانطور که انسان 
های با سواد و دانشور احساس می کنند، انسان های بی سواد و بی دانش نیز احساس می کنند. اکثریت بردگانی که 

 ری "اسپارتاکوس" برای بازیافتن آزادی شان اشتراک کردند، بی سواد بودند! در قیامی به رهب
شما وقتی یک طفل دو ـ سه ساله را در برابر چشمان یک طفل دیگر ناز و نوازش می کنید، طفلی که مورد ناز و 

را حسودی می نوازش قرار نگرفته است نیز خود را به آغوش شما می اندازد و با این کارش، که ما برزگ ها آن 
نامیم، با همان عمر کوچک و عقل کم خود، با وجودی که هنوز به مکتب و مدرسه نرفته است و چیزی در بارۀ 
مهر و بی مهری نخوانده است، نشان می دهد که او در اینجا مورد بی مهری قرار گرفته است. او می خواهد که 

 بدهید.وی را نیز، مانند آن طفل دیگر، مورد لطف و مهر قرار 
  

دیدن و کشیدن و درک ظلم و استبداد و زورگویی و بیعدالتی، همانگونه که انسان های اولیۀ ضعیف را، بدون این 
که به مکتب و مدرسه رفته باشند، و چیزی در بارۀ برابری و آزادی و حق و حقوق و انسان و انسانیت یا حسن و 

موزند، هرانسانی را برآن می دارد که در صدد رفع ظلم و قبح برخی از کارهایی که از انسان ها سر میزند بیا
استبداد برآید. مطمئن هستم که جناب هاشمیان صاحب اصطالح "چشم و گوشش باز شده" یا "چشم و گوشش هنوز 
بسته ست" را صدها بار شنیده اند و شاید به صد ها بار آن ها را در نوشته های موزون، مهم و ارزشمند شان بکار 

اشند. این اصطالح طوری که در زبان و ادبیات کشورما مشهود است، از گذشته های بسیار دور تا امروز در برده ب
مورد کسانی هم به کار می رفت که به مدرسه و مکتب نرفته بودند. معنیی که در این اصطالح نهفته است، این 

و گوش، یعنی با شنیدن و دیدن، بدست می  است که بیشتر آموزه های مردم ما در گذشته و حتی امروز، از راه چشم
آمده است. حال اگر درگذشته های دور انسان ها با خرد ابتدایی خود و بدون داشتن الگو می توانستند چیز هایی یاد 
بگیرند وکارهایی انجام دهند، چکونه مردمان امروزی با خرد متراکم و متحول حاصل چندین صد هزارسال خود 

 ه با هزارها بار دیدن و شنیدن یک مطلب آن مطلب را درک نکنند یا نیاموزند؟قادرنخواهند بود ک
 

در گذشته که ما تلویزیون نداشتیم و دسترسی همۀ مردم به رادیو هم؛ به دلیل موجودیت یک دستگاه فرستندۀ رادیوی 
بر نبودند، اما بسیار ضعیف در کشور، مشکل بود، مردم از اخبار و وقایع و رویدادی های داخلی و خارجی خ

امروز از برکت موجودیت ده ها تلویزیون و رادیو در کشور، مردم ازهر موضوع و مسأله ای در یک چشم برهم 
زدن اطالع پیدا می کنند و با تبصره هایی که پیرامون رویداد ها داخلی و خارجی صورت می گیرد، خیلی چیزها 

و عاقالنه و عادالنه هستند، و کدام کارها نادرست غیرعقالنی  را یاد می گیرند؛ و می دانند که کدام کارها درست
وغیرعادالنه! در بدخشان، دورترین نقطه از کابل، جایی که اکثریت مطلق مردم بی سواد هستند، مردم برای تقبیح 

یان این عمل ظالمانه و وحشیانه ای کشته شدن فرخندۀ فقید دست به تظاهرات زدند و این عمل را تقبیح کردند. در م
انسان ها، قسمی که گفته شد، اکثراً مردمانی وجود داشتند که هرگز روی کتاب و مدرسه را ندیده و هیچگاهی قلم را 

 برای نوشتن بدست نگرفته اند. چه چیزی چشم و گوش این ها را باز کرده است؟ تلویزیون و رادیو! 
 

زیون های افغانستان نیز در زمانش انعکاس یافت. از موضوع اعتراض زنان ترکیه به دلیل قتل زنی بیگناه در تلوی
آنجا که امروز در سرتاسر افغانستان مردم به تلویزیون دسترسی دارند، گمان من این است که این رویداد، خصوصاً 
با تبصره های منتقدانۀ برخی از تلویزیون ها، مردم را کمی متوجه نادرستی این عمل و مشابهت آن، از جهت 

از لحاظ دلیل کشتن، با قتل فرخندۀ فقید ساخته باشد. ما که خیلی از کار های ما امروزی خویش را از  کشتن، نه
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دیگران الگو برداری کرده ایم؛ هزاران کاری که آن ها را نه از مکتب آموخته ایم و نه از مدرسه. اگر ما سگرت 
ت بکشید، از دیگرا یاد می گیریم، چرا نباید کشیدن را که هیچگاهی در مدرسه به ما تعلیم داده نمی شود که سگر

مثال میان ترکیه و افغانستان وجود دارد، که از آن کار نیک زنان  اجازه داشته باشیم، باوجود تفاوت هایی که بطور
 ترکیه پیروی کنیم؟

  
برابری زن و مرد  می خواهم در این جا یکبار دیگر یادآوری کنم که اگر مردان ما واقعاً مروت می داشتند، واقعاً به

باور می داشتند و بدان احترام و تمکین می کردند و... هیچگاهی نه چنین بحثی امروز بوجود می آمد و نه فرخنده 
ای، یا رحیمه ای، یا فاطمه و ستاره ای و، و، و، به قتل می رسید. مشکل ما عدم آگاهی نیست، به نظر من، جناب 

رای مبارزه غرض بدست آوردن حق و حقوق ماست! به امید آن روزی که استاد ارجمند! مشکل ما کمبود جرأت ب
 خداوند ما را در بکارگیری جرأت ما برای دست یابی به حقوق ما یاری کند!

 
( در مورد برداشتن تابوت توسط زنان و ریختن چند بیل خاک بر روی تابوت در گور بوسیلۀ چند زن، یا راندن 3

عنوان آغاز یک حرکت اعتراضی قابل ستایش، من با شما بزرگوار کامالً موافق  مال ایاز نیازی از سر خاک، به
هستم. از قدیم گفته اند: "بودن چیزی، ولو کم، از نبودن آن بهتر است"! منتها اکتفأ کردن به آن در همین حدود برای 

 ند!شخص من نه قابل پذیرش است و نه قابل بخشش! امید چنین حرکت هایی رشد بیشتر پیدا ک
 
( من زنان افغانستان را هیچوقت دست کم نمی گیرم؛ درهیچ عرصه ای! در عرصۀ دین، ما از جامعۀ زن، مال و 4

مولوی و شیخ و... نداریم؛ اما این بدان معنی نیست که زنان ما از دین اطالع ندارند و از فقه بی خبرند! من با 
یگویم که، حتی اگر خواندن نماز جنازه یا اجرای مناسک همین برداشت از توانایی های زن افغان گفتم و بازهم م

دیگرمربوط به تکفین و تدفین توسط زنان شرعاً مجاز نباشد، بازهم زنان ما در چنین مواردی باید در عرصۀ عمل 
و در شرائط استثنایی مجاز به اجرای همۀ آن کار هایی باشند که یک مرد با خبر از دین و فقه عمومی آن را انجام 
می دهد! مگر کشتن فرخنده یک کار شرعی بود؟! مگر تعویذ نوشتن و تعویذ دادن و جادو و جنبل و تف و پف کار 
های اسالمی و شرعی هستند؟! مگر دروغ گفتن در اسالم مجاز است؟ مگر دکانداری بنام دین و بنام قرآن یک کار 

دی نگاه کنید، کسانی که از اسالم حرف می شرعی است؟! و هزار مگر دیگری! به گذشته و حال صدها رهبر جها
زنند و خود را حامی دین به حساب می آورند، کسانی که تا سی و پنج ـ چهل سال پیش نان خوردن خود را نداشتند 
و امروز چندین مستوفی قادر به حساب کردن مال و دارایی و ثروت شان نیستند. آیا این همه مکنت و تنعم دارای 

 اشد؛ یا مطابق به احکام دین بدست آمده است؟ ویژگی شرعی می ب
 

هدف این است که مردان ستمگر و زن ستیز ما باید به نحوی فهمانده شوند که زن را هم خدا خلق کرده است، مانند 
مرد؛ و زن هم حق دارد احترام شود، مانند مرد؛ و اگر مرد نمی خواهد این سخن آشکار را بفهمد، زن حق دارد آن 

 راهی که الزم می داند به کلۀ مرد فرو کند! را از هر 
 
( من با مال و عالمی خداترس و درست کار و درست پندار مشکل یا جنگ ندارم؛ اما با مال و مولوی و حضرت 5

و پیر و شیخی استفاده جویی که بنام دین برای برکندن ریشۀ دین یا غارت مال مردم و خیانت به مملکت کمر بسته 
ندارم. غالباً شنیده شده است که مال یا عالمی شکایت کرده است که مردم باید بین علمای  است، هیچ سرسازش

واقعی دین وعالم نما ها فرق قائل شوند. با تأئید این حرف، می خواهم از این علمای شاکی سؤال کنم که چرا شما ها 
 نمی شتابید؟ در این کار، و کار های دیگری که به روشن شدن نیاز دارند، به کمک مردم 

 
شکوۀ من از این عالمان دین این است که اگر شما در طول این همه سده ها به مردم می فهماندید که طریق جزأ 
دادن یک مرتد، یک زانی یا انسانی که به سوزاند قرآن دست می زند و... چگونه است؛ نوع و شرایط جزأ چطور 

د؛ و این اصل که یک اتهام تا زمانی که از طریق محاکم است؛ کدام مراجع حق بررسی اتهامات وارده را دارن
باصالحیت تثبیت نشود، جرم پنداشته نمی شود؛ و این که دنیای اسالم دنیای دزد کفتن و بربستن نیست، مثل قضیه 

ال ای قتل فرخندۀ فقید؛ شاید امروز کسی بنام فرخنده کشته نمی شد! شما چرا درطول این همه قرون نتوانستید با اعم
 درست تان فرقی را که بین شما و یک عالم نما ملوث وجود دارد، نمایان بسازید! مگر کسی جلو شما را گرفته بود؟ 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
به فکر من سستی شما یا آلودگی یگان نفر از میان شما ها بود که، چه میدان سیاست، چه عرصۀ دین و چه پهنۀ 

 ام ناشدنی روحانی نمایان مفسد و سودجو شده است. جامعۀ امروز ما جوالنگاه اسبان شوخ و سرکش و مست و ر
امیدوارم در این امر مهم ـ تفکیک عالم واقعی از عالم کذایی ـ و در نابودی این تخم های گمراهی، و مایه های فساد 
و تباهی، علمایی واقعی و خدا ترس و درست کردار، که بیشتر به جهت اعمال ناشائست و غیراسالمی مالنما ها 

 م شده اند، به کمک جامعه و مردم خود بشتابند! بدنا
 

تفکیک چنین عالمان دین ازعالم نمایان برای مردم تنها از روی اعمال خوب و بد شان میسر است! و اال در حرف 
ما تا امروز یک آدم بد، چه در میان اهل دین و چه در میان آنانی که به دین پابندی یا اعتقادی ندارند، یا در میان 

 سیاست، ندیده ایم!! اهل
 
( درباب تعویذ نویسی، من چیزی ننوشته ام، اما در اینجا، چون شما از آن یاد کردید، یادآورمی شوم که من جداً 6

آن را فریبکاری، یک عمل غیراخالقی و جرمی می دانم که باید مورد پی گردی قانونی قرار گیرد. یک تعداد 
بنام دین با نوشتن درست و نادرست چند کلمه از قرآن، کشیدن چند خط، مردمان شیاد و مال مردم خور و دروغگو 

رسم چند شکلک و گذاشتن چند نقطه هزارها انسان معصوم را که خود نان خوردن خود را ندارند، و به امید اینکه 
ردید، پول نیم با گرفتن تعویذ گشایشی در کار و زندگی شان رخ خواهد داد و نیم نان شان به یک نان تبدیل خواهد گ

نان خود را هم به این شیادان بی وجدان می دهند و خود و فرزندان شان از خوردن آن نیم نان هم بی نصیب 
 میمانند. 

این کار، مردم را فریب دادن، به هر نامی که باشد، جرم است. عاملین اینکار ها باید از طرف دولت تعقیب و تنبیه 
ازه داده نشود که به این نوع کاسبی ها بپردازند. سخن از امتحان و توزیع جواز شوند و بیشتر از این برای شان اج

به تعویذ نویسان از جانب دولت، سخنی است که دو تفسیر دارد: یک، دولت، باوجودی که رئیس آن یک روز بدون 
م، همانطوری که جناب تسبیح دیده نشده است، تا هنوز نفهمیده است که تعویذ نویسی از نظر قرآن جواز ندارد؛ و دو

شما فرموده اید، با در نظر داشت کدام معیار یا مدرک و یا کدام دست آورد قابل رؤیت و ملموس علمی ـ عملی ـ 
تجربی باید به امتحان تعویذ نویسان پرداخته شود؟ عملی کردن چنین یک تصمیم برای دولت از دو نگاه ممکن 

 نیست:
شده برای صدورمجوز، هرچند دولت هم از نگاه کاری و هم از لحاظ ـ نداشتن یک معیار ملموس و ثابت  .1

اخالقی مکلفیت دارد که مردم خوشباور، ولی بی بضاعت را، مردمی که نه مالی دارند و نه ملکی، از شر 
 این شیادان نجات بدهد.

ن و لباس و ـ از آنجا که دولت برای این خیل عظیمی از انسان ها که دارای زن و بچه هستند و همه نا .2
خانه و دارو درمان و کار و... می خواهند، نمی تواند کاریا شغلی تهیه کند. برآمدن این تعویذ نویسان از 
چرخه ای کار فعلی شان، درصورتی که کار دیگری برای شان تهیه نشود، می تواند ده ها مشکل دیگری 

ید حرفه ای تعویذ نویسی از سوی من در اجتماع خلق کند! امید است که این سخنان را دلیلی برای تأئ
 ندانید. غرض این بود که ثابت کنم که دولت ما بعضاً بی خریطه فیر می کند!!

 
( برای اشتراک زنان در مراسم تشییع جنازه و تدفین و اشتراک در نماز جنازه هیچ مانع شرعی وجود ندارد. تنها 7

ن را زنان و مردان را مردان غسل بدهند و کفن کنند! در در شستن و تکفین میت مرد و زن باید توجه شود که زنا
این خصوص، اگر چه من عالقه ای به بحث و جدل ندارم، اما برای روشن شدن مسآله، و چون به مسأله ای که به 
زنان ارتباط می گیرد خود را متعهد می دانم، حاضرم با کسانی که مخالف این نظر هستند، بر طبق آموزه های 

 سناد تاریخی، به تبادل نظر بپردازم!دینی و ا
 

به امید سالمتی استاد هاشمیان؛ و روزی که ما انسان ها قادر شویم دریابیم که نه خداوند بیدادگر است و نه او انسان 
را بیدادگر آفریده است، و هرچه در بارۀ خشم و خشونت و قهر خداوند گفته شده است، همه ساخته و پرداختۀ انسان 

 که طبعیت خود شان به خشونت و بیداد بیشتر متمایل بوده تا به نرمی و مهرورزی و صلح!هایی است 
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