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 Political  سياسی

  
 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ اپريل ٢۶
  

  ! به حرکت درآمد"فارانی"خدا خير کند؛ قوای ضربۀ آقای 
  قسمت اول

 

" ايله جار" که انتظار می رفت، قوای ضربۀ اردوی ، ھمانطور"بکوشيم حداقل با خود صادق باشيم"بعد از نوشتن مقالۀ 

راستی بايد به خاطر ، شخصی که ب"ھاشميان"افغانی، آقای " دن کيشوت" آرام، آرام با پيشقراولی "مسعود فارانی"آقای 

بودن، بيھوده گوئی، تصورات وھم آلود و تخيالتی مضحک و کودکانه اش معاف شمرده شود، با سالح " شيخ فانی"

، به حرکت افتاد و نوک تيز نيزۀ قلم را به سوی من نشانه گرفته و ھر آنچه ھر يک در "تيرائی"بک و سنگين ھای س

  . شکم و شکمبه داشت به بيرون استفراغ کرد

را زير پرسش و بازجوئی گرفته و از دين و مذھب و کفر و ايمان من جويا ن ، م"فارانی"يکی مانند وکيل مدافع آقای 

که من در محکمه و بر حسب قانون جزای طالبان احضار شده باشم و ايشان به تأسی از امتيازات ناشی می شود؛ مثلی 

ِاز قوانين يک نظام استبدای و مطابق وظيفه حق سؤال و جواب از من را داشته باشند و ديگری، خود دن کيشوت 
صيه می کنند، که با توبه و استغفار و پشيمانی خوانده و به من تو...  و"دھری" و "اسماعيليه" و "آغاخانی"افغانی، مرا 

  ... و دست کشيدن از گناه و بازگشتن به راه راست دو باره در حلقۀ مسلمانانی مانند خودش داخل شوم و

دم نقد به جواب دو ـ سه . ً بعدا در قسمت دوم ھمين نوشته خواھم پرداخت"ھاشميان"به جواب پرت و پال ھای آقای 

ًچون ورد کامپيوتر من حروف پشتو ندارد، بناء نخواستم نام خانوادگی ايشان را با . (می پردازم"  انورمحمد"سؤال آقای 

  ).را بپذيرندن اميد معذرت م. رسم الخط نادرست بنويسم

من نوشته ھای شما را ھرگز نخوانده ام، زيرا از زمانی بسيار زيادی است که حوصلۀ خواندن ھيچ متنی را به زبان 

فارسی بخوانم بسيار زود خسته می شوم، حتا زبان انگليسی را که /ھرمتنی را که غير از متن دری. ر ندارمھای ديگ

ًتحصيل نموده ام و زمانی به اين زبان مقاله و تبصره می نوشتم، شعر می سرودم و بعضا در کار ترجمۀ اسناد دولتی، 

  . عالوه بر وظيفه، به ترجمان رسمی محل کار کمک می کردم

کنون که شما به من چلنج داده ايد، که در رابطه با دين با شما، يا شما با من می خواھيد بحث کنيد، اگرشما قصد نوشتن ا

رين دری، يمعلوم می شود، و من به زبان ش "معتقد"به زبان پشتو را داريد، قسمی که از نوشتۀ تان عنوانی آقای 

ًبه عنوان دو انسانی که جدا و تنھا و تنھا در پی کشف مجھوالت دينی و بالشبھه بحث ما به جائی نخواھد رسيد، حتا اگر 

  . دينائی باشيم
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شايد در شما اين ميل پاکيزه و ضروری فقط به خاطر تبيين مسائل گنگ در دين با قوت الزم وجود داشته باشد، که در 

فکر نکنم " شير و شکر"با اين ھم با بحث ھای ًدنيای ما افغان ھا چنين ميل و چنين امری کامال استثنائی خواھد بود، اما 

  . به جائی برسيم

را به ميز محکمه کشانده ن  يا به خاطر توضيح يک امر يا نقد آن م"ھاشميان" آقای ۀاز جانبی وقتی شما با يک سخن ياو

را در ن اھيد م ھستم، نه دھری و نه فتوای کفر کسی را داده ام، می خو"اسماعيلی" و "آقاخانی"و با آن که من نه 

جھانی که آزادی بيان و وجدان وعقيده يکی از پايه ھای اساسی زندگی انسان ھا را تشکيل می دھد، مانند مجرمی که 

جرم بی نھايت سنگينی مرتکب شده است، به استنطاق بکشيد، چگونه از من متوقع ھستيد که با شما به بحث و مناظره 

ر آن برای گفتن موجود است و بسياری از مردم ما از روی تعصب حاضر پيرامون موضوعی که ھزار نکته و سخن د

  . به شنيدن آن نيستند، بپردازم

 را نشناخته و به ژرفای افکار آشکار و پنھان شان نرسيده ايد، که "ھاشميان"شما که با ھمه فھم و درايت تان ھنوز آقای 

را ن ار معلوم و با توجه به قرائن نزديک ھم ھستيد، چگونه م، از قر"نیافار"با خود او و با شاگرد وفادار شان، آقای 

  درک خواھيد کرد؟ 

، آن جائی که مرتبط به رياء است، شکل نقد، توضيح و تعريف مقولۀ رياء از ديد اسالم "فارانی"نوشتۀ من عنوانی آقای 

صرف نظر از اين که . د می دھمنه کسی را به کفر متھم کرده ام و نه صالحيت چنين کالن کاريی را به خو. را دارد

  !ی ھمواره مبارزه کرده و مبارزه می کنمئِخود من برای به دست آوردن چنين آزادی ھا

. کسی که معتقد به آزادی است، نه به رنگ لباس کسی کار دارد و نه به طرز خراميدن و آرايش مو و دين و آئين وی

د و توضيح چيستی و چگونگی نظر و شخصيت کسی، ھيچ وقت نوشتۀ من پيرامون نظريات و اعمال انسان ھا، يا نق

پيرامون دين و انديشه و سوابق سياسی و ه بحث و نوشت. بدان معنا نيست که  من کسی را به کفر و الحاد متھم می کنيم

رنگ به رنگ شدن اشخاص ھميشه و در ھر حال معنای آن را ندارد، که کسی قصدی به کفر گرفتن کسانی را از 

  .  يک قاضی يا يک مفتی داردموضع

کسی که امری دينيی را به خاطر ترس از خدا انجام نمی دھد، ولی از ترس : در تعريف از رياء باز ھم می گويم

نکوھش مردم در محضرعام به آن امر مبادرت می ورزد، مرتبۀ انسان را از مرتبت خدا باال می برد و اين کار کفر 

ن خدا، که حتا باال تر از مقام و أصدق و اخالص نيست، نه اين که انسان را ھمشاست، زيرا اين عمل که از روی 

  . مرتبت خدا قرار می دھد

من اين حکم را به رخ کسانی که تظاھر می کنند، دو رو ! نی که شما می گوئيد بدان ايمان داريد، ھمين استآحکم قر

ز می گويند و با من چيز ديگری و پشت و روی ھستند، درون شان چيزی و بيرون شان چيزی است، با شما يک چي

ُاال  الدين ««: به اين حکم فکر کنيد. را فراموش کنيدن من خوبم يا بد، م. شما به من ننگريد. شان يکی نيست، کشيده ام ِّ ِ َِّ َ َ

ُالخالص والذين اتخذوا َ ََّ َ ِ َِّ َ ُ   ).  سورۀ زمر، آيۀ سوم(» ...؛ آگاه باش دين خالص فقط برای خداست...ْ

انسانی که انسان را باالتر از خدا قرار بدھد، با تعريفی که از تعاريف چندگانه ای لفظ رياء نزد علمای دين وجود دارد، 

  . کافر است

اخالص از نظر . ًرياء اصال تظاھر معنا می دھد و مقابل کلمۀ اخالص قرار دارد و دارای مرتبه ھائی مختلف می باشد

  !  و نيت وعملی که برای دين و نظر به احکام خدا تنھا برای خدا انجام می يابددين، يعنی خالص کردن قصد

  ! به معانی آيات سورۀ اخالص دقيق شويد، به عمق قباحت و زشتی رياء از نظر دين به خوبی پی خواھيد برد
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دھد، ولی از ترس ناروا ترين مرتبۀ رياء ھمان است، که کسی کاری را که خدا امر کرده است، از ترس خدا انجام ن

می دانند و به ھمين " شرک"چنين کاری را برخی از علماء برابر با ! نکوھش يا تنبيه ھای گوناگون اجتماع عملی کند

  .دليل انجام دھندۀ آن را کافر می خوانند

دوازده ـ داخل خانه که شدم ديدم بچۀ .  يکی از افغان ھا دعوت بودمۀزمانی، بيست و ھشت ـ بيست و نه سال قبل خان

سيزده سالۀ وی در اتاقی که دروازۀ آن باز است و او به خوبی ديده می شد، باالی جای نماز ايستاده است و نماز می 

ھنوز چند دقيقه ای سپری نشده بود، که دخترک ھفت ـ ھشت ساله صاحب خانه آمد و از . داخل اتاق نشيمن شديم. خواند

  » بايد روی جای نماز بايستم؟می گويد تا کی ... پدر،« : پدرش پرسيد

نظر من به صفت يک انسان ــ ھندو يا عيسوی و مسلمان فرقی نمی کند، زيرا ھدف تشريح يک امر دينی از نظر و با 

استفاده از خود دين است، نه اين که چه کسی به اين تشريح اقدام می کند ــ اين است که وقتی از يک باور حرف می 

انسان معقول . صادق باشيم و پندار و گفتار و کردار خويش را با محتوای آن باور ھمگون بسازيمزنيم، بايد به آن باور 

  ! آن سخنۀبه سخن توجه می کند، نه به گويند

اگر چنين امری قابل توصيه نمی بود، ھيچ مسلمانی به حرف صد ھا مستشرق و اسالم شناس غربی گوش نمی داد، البته 

و مسؤوالنه به تاريخ، به تحليل تعاليم دين اسالم و به معرفی شخصيت ھای دينی ـ تاريخی به آن ھائی که با بی طرفی 

  . اسالم می پردازند؛ و در بسا موارد به نظريات آن ھا رجوع نمی کرد و استناد نمی جست

ی خدا نماز می شما يا فرزند تان برا: آری، کسی بايد از اين آقا بپرسد: بر گرديم به سخن آن پسرک و پدر رياء کارش

شما اگر اين کار را به پيروی از احکام دين ! اين کار شما به شکل آشکار تظاھر است: خوانيد، يا برای مردم؟ و بگويد

واه، آفرين به اين مرد و به : می کنيد، نيازی به آن نداريد، که آن را به رخ من يا ديگری بکشيد، تا من يا ديگری بگوئيم

  :ببينيم قرآن، که کتاب مسلمانان است، درباب رياء چه می گويد!  ابند اندپسرش که چنان به دين پ

َفويل للمصلين الذين ھم عن صالتھم ساھون، الذين ھم يرآؤن و يمنعون الماعون؛ پس واى بر نماز گزارانى كه، در «ــ  َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُْ ُْ َُ ْ ْ ْ َْ َ ََ ََّ َِّ ِ ِْ ِّ ُ ٌ ْ َ

كنند، و ديگران را از وسائل ضرورى زندگى منع مى   كه رياء مى كنند، ھمان كسانى نماز خود سھل انگارى مى 

  ). ٧ ـ ۴سورۀ ماعون آيات (» .نمايند 

َو الذين ينفقون اموالھم رئاء الناس و ال يؤمنون با و الباليوم اآلخر و من يكن الشيطان له قرينا فسآء«ــ  َ َ َ َ ََ َ ََ ًَ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ ُ َُ َ ُ َّْ َّ ِْ ِ ِْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ ُِ ْ ْ َّ ََّ َ َِ َ ْ ً قرينا؛ ْ ِ كسانى و َ

دادن به مردم انفاق مى كنند و به خدا و روز بازپسين ايمان ندارند و ھر كس شيطان يار او  كه اموالشان را براى نشان

  ).٣٨سورۀ نساء، آيت (» .باشد چه بد ھمدمى است

ر و الحاد نيز می باشم، اين  سورۀ نساء، با آن که چندان به مسائل دينی وارد نيستم و متھم به کف٣٨برداشت من از آيت 

 آن چه بعد از آن می آيد، ندارند؛ نه به دوزخ و ۀاست که کسانی که رياء می کنند باور به خدا و روز قيامت و ھم

بھشت، نه به رستاخيز و يک نيزه بلند بودن آفتاب از فرق انسان ھا، نه به سؤال و جواب، نه به پل صراط، نه به 

 آن ۀ، زيرا ھم... راست و چپ مردمان داده می شود، نه به شفاعت و شفيع بودن پيامبر و نه بهاعمالنامه ای که به دست

چه بعد از دميدن دو باره به صور رخ می دھد مربوط به ھمين روز می باشد و کسی که به اين روز باور نداشته باشد، 

  !!دس بزنيدآخر سخن را خود ح. نمی تواند به رويداد ھای بعدی آن باور داشته باشد

شما مخير ھستيد ھر گونه که فکر می ! ، چنين نيست، نباشد؛ من حرفی ندارم"محمد انور" اگر از نظر شما، جناب 

ولی من به اين امر، نظر به آن چه در باال آمده است، معتقدم ھستم؛ و ھم گفتن اين امر را ضروری می ! کنيد، فکر کنيد

 آمده است، تنھا نقد و توضيح نشانه ھای "فارانی" من عنوانی آقای ۀچه در نوشتدانم، که ياد آوری از اين موضوع و آن
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اشخاص رياء کار يا متظاھر بر وفق چھار يا پنج تعريف و بر طبق معيار ھای رياء از نظر قرآن می باشد، نه حکم 

  . حکومتی و نه فتوای مذھبی از سوی يک ادارۀ اجرائی يا يک مقام قضائی

مثلی که شما محترم ھنوز قادر به تشخيص تفاوت ميان مفھوم توضيح، مقولۀ نقد و اصطالح فتوا، يا تبصره روی يک 

  !  موضوع و اصدار فتوا نشده ايد

! برای ھر دوی تان ازعمق دل تبريک می گويم.  پيروان مذھب حنفی ھستيد"فارانی"نوشته می کنيد که شما و آقای 

ی نيستم، حنفی يا جعفری و حنبلی و مالکی و شافعی بودن شما يا ھر انسانی ديگر ھيچ رولی برای من، که چندان مذھب

  !  نه اسماعيليه يا گبر و ترسا و شيعه و سنی يا احمدی و زردشتی بودن کسیــرا بازی نمی کند 

اين ھفتاد دو ملت و  ھفتاد و دو ملت و دين و مذھب را می گذارم برای بی خردان و خشک مغزان و تيره دالن جنگمن 

َيکی ديگر را پوست بکنند و زنده زنده بسوزانند، تا اين که . ھر قدر بر سر يک ديگر می زنند، بزنند. دين و مذھب َ

  ! خدای شان به اين ھا ھوش کافی وعقل صحيح عنايت کند

ی مانند ئيد، آدم ھااين ھمه سخنانی را، که از آن ھا بوی دشمنی و خصومت و نفرت و دوئی گری و من و تو می آ

 آن ھا را با اشتياق يک مريد سر سپرده دامن می زنند "فارانی"ی مانند ئً عمدا به وجود می آورند و انسان ھا"نھاشميا"

ِتا آب ميان پيروان مذاھب و اديان ھر چه بيشتر تيره شود و اين ھا ماھی مراد خود را از آن آب تيره آسان تر به چنگ 
  . بياورند

که با پانزده شتر و اسب و قاطر پول " سيد کنری" يکی است، اين قدر دين و مذھب و امت برای چيست؟ آن وقتی خدا

در موقع خطر قلعۀ خود را ترک می کند و راه فرار را در پيش می گيرد، اين ھمه پول را از کجا و با کدام کار و 

 ھا و "ربانی" ھا؟ يا "آقاخان" ھا؟ يا "گيالنی" ھا؟ يا "مجددی" ھا؟ يا "سيد کيان"زحمت به دست آورده بود؟ يا 

   ھا و امثالھم؟ "سياف"

نام انداختن، برای ھمۀ اين ھا و مانند اين ھا راه ھا و آن ، و يکی را با ديگری به اين يا ...اختالفات مذھبی يا قومی و

  . قدرت می رسانندذرائعی ھستند که اين ھا را به زندگی آرام و ثروت و عزت و اعتبار و نام و نان و 

شايد درميان اين ھا به تعداد برابر به انگشتان دستان ما، انسان ھای پاکيزه و با انصاف و خدا ترس وجود داشته باشند، 

ولی اکثريت باقی ماندۀ آن، ھمه دروغ باف و متقلب و از کارخير بی زار و گريزان از ترحم و مھربانی ھستند؛ کسانی 

به دور و بر تان، به ھمين وطن خاکسار تان نگاه کنيد، عوام ساده و خوش قلب و ! فاده می کنندکه تنھا از نام دين است

ًواقعا مسلمان و خداجوی را کشيده چقدر انسان خداجوی و طاھر و صاحب مروت و عدل و انصاف در ميان اين ھمه 

  مدعی دين به نظر تان می خورد؟

 خود را مسلمان می خوانيد و با آن ھم شراب می نوشيد، در حالی که ، وقتی از او پرسيده می شود که شما"اخانقآ"

. اپيش از اين که شراب به لبانم برسد به آب تبديل می شود ــ نقل به معن: نوشيدن شراب در اسالم حرام است؛ می گويد

ی ھم آن را ديده و به يقين دن کيشوت افغان.  و به چند مناسبت ذکر کرده امیمن اين سخن را چند بار، در چند جا(

را ن خوانده، ولی با وجود آن، چون عقل و تشخيص و تمييز کافی و حافظۀ قوی ندارد، يا چون غرض دارد، باز ھم م

  !!)اسماعيلی و آغاخانی می خواند

دا ًاگر اين ھا واقعا مسلمان می بودند، مانند مسلمانان پارسا و خ. اسالم ھمۀ اين ھا يکی و مانند اسالم ديگری است

ترس، که عمر را در پرھيزکاری و ترس از خدا سپری کرده و سپری می کنند، حيات شان را در پرھيزکاری و ترس 

  . از خدا و روز بازخواست به پايان می رساندند
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وجود اين ھمه ثروت و دارائی خود نشان دھندۀ سيه کاری ھا وعدم اعتقاد اين ھا به ! "محمد انورصاحب"بلی، جناب 

  .  خدا استدين و به

کدام يکی، يا فرزندان کدام يکی از اين ھا يک روز کاری کرده يا زحمتی کشيده، که يک دھقان يا يک گلکار يا 

برای به دست آوردن لقمه نانی رنج کشيده و تقال کرده است؟ فرزند کدام يکی از اين ھا يک شب بدون ... مزدورکار و

  فرزند کدام يکی از اين ھا از بی دوائی يا از گرسنگی مرده اند؟ نان سر به بالشت گذاشته است؛ يا خود و يا 

اگر اين ھا، به شمول آن سيد کنری و . اين ھمه سرمايه و ثروت تنھا و تنھا حاصل ساده لوحی و کم خردی مردم است

، ترس می ً واقعا مسلمان می بودند و از خدائی که گفته می شود عادل است و عادالن را دوست می دارداشاوالده 

 يک ديگر دست بردارند، آيا به اين ھمه جاه و هداشتند و می گذاشتند مردم ھوشيار شوند و از دشمنی بی موجب علي

  جالل و نام و نان و دولت و اعتبار و احترام می رسيدند؟ 

تنھا در . ی نباشيد جوابی انتظار ندارم؛ زيرا که می داند، که خود از جملۀ چنين اشخاص"محمد انور"من از شما، آقای 

 هھا نيستيد، فکر کنيد و مدلل شويد، که حقيقت چه است و که تسليم آن است و که علي "باز"اين خصوص، اگر از جمله 

  !!! مسلمانی تنھا در حرف نيست؛ عمل مھم است! آن با خيره سری طغيان می کند

 ا شما ھم به اين نظر ھستيد که کسی که دين ندارد،در آخر بحث با شما، به اجازۀ شما اين سؤال را مطرح می کنم، که آي

... د، دھری است؟ و يا کسانی که دارای مذھب اسماعيليه يا قاديانی و يا يھود و ھندو و نصارا وولی به خدا اعتقاد دار

ھر حال می باشند، حق پرسيدن اين سؤال را از يک مسلمان ندارد، که چرا باوجود اعتقاد به اين امر دينی که خدا در 

  ناظر اعمال و گفتار و پندار ما است، درغ می گويند و به کارھای خالف شرع دست می زنيد؟ 

آيا اجازۀ چنين سؤال از يک مسلمان را تنھا و تنھا يک مسلمان دارد؟ يا اين که حق پرسيدن چنين سؤالی را فقط و فقط 

. ؟ من سيدم! عالم گناه و فعل ناروا شده باشددارد، سيدی که می تواند خود در زندگی خويش مرتکب يک" سيد"يک 

پدران من ھم مانند شما حنفی ... نه ھزاره ام و نه آقاخانی و اسماعليه و. درون افغانستان آمدند" پشين"پدران من از 

 "سيد"مذھب بودند ـ اميد گفتن اين سخنان حمل بر کم زدن ديکران نشود ـ با اين، به خود اجازه نمی دھم، که به نام يک 

يا ! بدش را از روی من بشناس:  است، خوب يا خراب، بر خيزم و بگويم، که پيامبر گفته است"سيد"به دفاع از ھر چه 

  ! جد و آبای من انسان ھای خوبی بودند، بايد من ھم خوب باشم

صادر می کنند و  روشنفکران ه و امثال ايشان چنين فتوا ھائی را علي"ھاشميان"می دانيد چرا اشخاصی مانند آقای 

تالش دارند روشنفکران واقعی را بدنام کنند؟ برای اين که روشنفکران واقعی کسانی ھستند، که از روی عقل و سنجش 

درستی و نادرستی کار ھا و سخنان و نيات و اعتقادات آن ھا، خواه دينی و خواه دنيائی، ه نسان ھا، ببه شناخت ا

 اين استفاده جويان از دين به نظر شان برسد، آن را با زبان عام فھم و رسا، مبادرت می ورزند و اگر کار خالفی از

بدون ھراس بيان می دارند و بر کوس رسوائی دروغ گويان و استفاده جويان از دين چنان می کوبند که از افغانستان تا 

ھای شان کنده می شود و عالوه بر خود لمان و انگلستان و سويدن و فرانسه و ايتاليا و آسترليا و امريکا بند از بند دل ا

  !!اين شيادان، پيروان بی مقدار شان نيز به ھذيان و پراکنده گوئی ھا آغاز کنند

ی ھا به کژروًضمنا اگر قرار باشد ھر مذھب و دين و ملت تنھا از مذھب و دين و ملت خود حق پرسش داشته باشد و تن

نی از شيعه انتقاد می کند و شيعه از سنی و عرب از عجم و عجم از ھای ھمدينان و ھمشھريان خود بپردازند، چرا س

  ؟ ...و" يون"پدرام از "و " پدرام"از " يون"عرب، يا امريکا از کوريا و روس از امريکا و 

وقتی يک موضوع يا شیء مشترک ميان ھر يک وجود دارد، با ھمه تفاوت ھای زبانی، سمتی، قومی، ملی، فرھنگی، 

روی ه ، که سرنوشت ھمه را با ھم گره می زند، ممکن نيست ھر کسی در حجرۀ خويش درآيد و در را بتاريخی، مذھبی
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يونی که افغان است به پدرام، که ھم افغان است، بگويد که چون فارسی !! من کاری با ديگران ندارم: خود ببند و بگويد

  ! زبان ھستی من با تو کاری ندارم؛ يا بالعکس

 ما، خواه با دين باشيم خواه بی دين، خواه فربه و بلند ھستيم يا الغر و کوتاه و يا بی پول و پول موضوعی مشترک ميان

دار سرزمينی است به نام افغانستان و مردمی است به نام افغان، که يکی می خواھد از وجود و از نام ھر دو بی شرمانه 

  !! ه نام يک افغان به دفاع از آن می پردازد کند و ديگری با ھمه وجود و با قبول ھر خطری بء.استفاده س

و باالخره چون بی دين ما ھم درھمين جامعۀ دينی زندگی می کند و از ھر دستور و عمل دينی، چه به آن اعتقاد داشته 

باشد و چه نداشته باشد متأثر می شود، ھمچنان از اعمال مثبت و منفيی که دينداران انجام می دھند، ناگزير ھستند به 

عنوان شھروندان کشور پيرامون آن اعمال، و نظريات برخاسته از آن نظر خويش را نه از روی دشمنی، که برای 

  . بھبود کار جامعه ابراز بدارد

و از ھمه آخر تر؛ برخی از سايت ھای انترنتی برای نشر و دوام اين چنين بحث ھا، وقتی بحث ھا به جا ھای باريک 

 مورد نظر تان نيد، يعنی چنين تعھدی را از سايتشما اول اين زمينه را مساعد ک.  بينندمی رسند، توانی در خود نمی

در آن صورت و در صورتی که خود شما ھم ميل دوام چنين . بگيريد، که سخنان دو طرف تا آخر اجازۀ نشر می يابند

  !! بحث ھا را تا جا ھای باريک آن داشته باشيد، بعد حرف می زنيم

 را در مورد ادامۀ ھر گونه بحثی، با شناختی که از احترام اين پورتال "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"تضمين پورتال 

به آزادی بيان و حفظ بی طرفی در بحث ھای ھمکاران شان طی اين ھمه سال از آن ھا پيدا کرده ام، تا ھرجائی که 

  . عشق تان می کشد، من می کنم

د، بدون اين که بحث قبل از به پايان رسيدن قطع شود، يا نوشتۀ من نشر شود و از شما نه، اگر ميل به بحثی سازنده داري

  ! يا عکس آن، اين پورتال در اختيار تان است؛ بسم هللا

سر سنگ و در دامنۀ کوه باشد، يا سر دوشک نرم و روی قالين مور؛ مھم . ولی با اين ھم، ما می خواھيم بحث کنيم

  !! بحث است، نه جا

لی از ھمه اولتر از شما خواھش دارم به عنوان آغاز بحث نظر انتقادی تان را پيرامون مقاله ای که من در بارۀ خدا و

  !و شيطان نوشته ام  ابراز کنيد

ياوه ھای دن کيشوت افغانی را نظر به مصروفيت ھای .  درھمين جا پايان يافت"محمد انور"صحبت من با شما، آقای 

خدا يار و . ائی که مقاله زياد طويل و برای خواننده خسته کن نشود، به قسمت بعدی موکول می کنمبيش از حد و از آنج

 !نگه دارھمه

٢۵/٠۴/٢٠١٧  

  :لينک

  !وجود شيطان در تفکر دينی و خدا شناسيمن جائی ندارد
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