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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  "وردک"احمد شاه 

٠١/٢٠/١١  

  

  ]گرگويندت که کافری چيست؟[
  

  !ھموطنان آزاديخواھم  ديگر و"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"فراوان بر گردانندگان پورتال  درود

اب شوم(  را حل نمايم"سيد ھاشم سديد"قای آ "؟چری گری"قبل ازينکه پارچه امتحان  د س)خداکند که کامي الی ؤ؟ چن

  :درذھنم خطورکرد

اگوار کلمات  - دينیۀبنابر وجيب  اوال بنده  اثيرات ن اره ت افغانی ازحق خود وھموطنان ھم عقيده خود دفاع کردم ودرب

رايم ۀ بحث ومناظره با ھيچ کسینوشتم وھيچ نوع اراد سطری چند ."ل آزاد"رکيک آقای   ندارم ونه ميخواھم کسی ب

ستم وصرف . بيرق سفيد بلند کند؟ د بنده عرض کردم که مه عالم دين ني ه نق ه ب اعی وسياسی مضمون ھای جنب اجتم

ا ت. دوست ما پرداختم الوگ ھ وع دي وسط شاگرد اگر ازمارکس وانگلس وديگران ياد کردم صرف بخاطری که اين ن

ن وچگونگی  دايش دي اره پي ودم ونظرخودرا درب ان نم را بي اثيرات آن ود وت ه ب ا صورت گرفت نماھای آنان دروطن م

ز . متاثيرات آن باالی افراد بشر ذکرکردم، آنھم نه ازمرده ای ونه ھم اززنده ای؟ ازذھن خود ه چه چي دم ک ولی نفھمي

 موضوع باعث غضب وی نگرديده، وبه فکر بنده چند مثالی  فلسفینا بخش ئ را رنجانيد؟ مطم"سديد"آقای دوست ما 

خ است مرا به گلبدين نسبت داده بود خوش دوست ما نياميده"نعيمی"که دردفاع خودم که آقای   است ، چون حقيقت تل

 ديگر  و اشخاص مقدس؟اندتاستم که گلبدين درويرانی وطن تنھا نبود وقطاری از قھرمانان؟ واسعقيده ھ به اين ومن

شود( ھم سھم خويشرا دراين تراژيدی بازی کردند ا فراموش مي شه توسط روشنفکران مريض م ودر ) چيزيکه ھمي

تان بآ خويش ازۀھيچ نوشت ه دوس د ک ن نماين شنليزم کور دف شرا درن ات خوي ه ن يادی نمی کند، چونکه ميخواھند جناي

 .خوبی آنھارا ميشناسند

ا  مرا نه تائيد ونۀ نوشت"سديد"آقای  دگی م اثيری درزن ا چه ت ده وي ان آم ه مي ه رد کرده؟ يعنی نگفتند که دين چطور ب

ه " اوج آزادی وانسانيت"داشته است ودرمضمون خود رده است ک ان ک د صفحه بي ھم صرف يک موضوع را درچن

ل واجتم دين است؟ فامي ا بي ن وي دام دي ن راه ميکشاند؟ ونانسان خود مقصر نيست که به ک ه اي را ب ه مقصر گفاع وي ت

د؟ يعنی درصورتيکه انسان مقصر نيست پس چرا نه کنمثل فرقه جبريه داليل خويشرا ارائ نتواسته اند که به  کيست؟

  وتفنگ سخن زده ومرا توصيه کرده که يادی ازشھادت نکنم؟  به دوزخ برود؟ از شھادت وترس واعراب
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ن"سديد"آقای  ل دي دا بايد اوال موضع خودرا روشن نمايند درمقاب سان، مب ا مء، ان اد ت ا کی طرف ن ومع ه ب م ک  بفھم

ل وجواب مقاله گفته خودشان به استم؟ اگرايشان مسلمان استند وب د؟ پس تحلي ی سخن ميگوين تناد کتب دين  آزاد" ۀاس

يد"؟چری" خودشان بود که بايد به نقد آن ميپرداخت ونميگذاشت که ۀ فريض."ل ا ۀ نارس ارکس وانگلس وي  شان ازم

 :ال مينمايمؤس) به حيث عالم دين(اد ميکرد ويا ازشھادت ياد ميکرد؟ مه ازآقای سديدديگران ي

انبودن سور دانستن موضوع ودن وي امل ب ا ۀ مبارکۀش ا اشغال وآزادی کشور؟ آي رآن ضروری است وي  فاتحه درق

 منع آدم وحوا ازدرخت نکی واجب است؟ آيا دانستنادانستن اينکه آيا شيطان مستوجب راندن بود ويا راندن اوباشان ي

اتو ه ن سرنوشت بيمعرفت مھم است ويا منع کردن افغانھا ازحق مسلم استقالل وتعي ا موجوديت ن ان؟ آي تان خودش دس

ومتحدينش دروطن ما توجيه پذير است ويانه؟ موضعگيری فعلی ما درمقابل جنگی که دروطن جريان دارد، چی بايد 

ا جنت روی  وحکومت فاس"کرزی"قای آباشد؟ آيا به  دش بيعت نمايم واوبامارا ولی نعمت خود گفته بنشينيم تابرای م

الم."ل آزاد"زمين بسازند؟ ويا به گفته آقای  ا ( ماراازخرافات مقدس نجات داده ودين اعراب وحشی وظ ه دوست م ک

م شان ھ الف اي تند ازاخ د؟) اس ا بگيرن دن ب را ازم سان متم ا ان دينش ازم ا ومتح ه امريک ذرايم ک ا  وبگ سازند؟ وي

الوژی  ل تکن زيم درمقاب ر برميخي زيم؟ واگ ارزه برخي ه مب شان ب شرفت درمقابل تفاده ۀپي زار اس ايل واب دام وس ان ازک  ش

يم تا مجبور نشويم ازروی تعصب خودرا درعبادتگاھا انفجارداده ومردم بيگناه راھم نيست ونابود سازيم؟ دوست ئنما

ه  ل ازگرامی ما بايد اولويت ھای امروزی جامع د؟ قب شان بدھ ا ن ه م ارا ب ه حوادث ام ل ١۴٠٠ينکه راجع ب  سال قب

ردازيمۀھزارسال تا امروز فالسف۵٠٠٠يم ودرباره مسايلی که ازئسخن گو د، بپ  ؛ جھان درباره اش نظری واحد ندارن

  .بايد مشکل فعلی مارا حل بسازيم

اوزات گروھی االی نوام امروز ما کشته ميشويم، توھين ميشويم، توسط سگ ھا دريده ميشويم، ب صورت  يس ما تج

شود،ميگير ا استعال مي االی م االی  د، بمب ھای راديواکتيفی وفاسفورس دار ب دگی ب شته؟ زن ا دوزخ گ شب وروز م

ای  ن مصيبت نجات داد؟ آق رد؟ چطور خودرا ازي د ک ه باي شته؟ پس چ احرام گ ديد"م تند "س ن اس الم دي ه شکر ع  ک

ه جنت نی بگيرند بايد تکليف ماراروشن کند؟ م علوم دينامتحانوحاضرند ازما  ردمم ب  به دين مردم خود استم اگر م

امردم خويش وبه د)العياذباهللا(ميروند ويا م ب ده ھ دگی آين ه درزن تدعارا دارم ک ين اس د ھم ستم وازخداون زخ باايشان ھ

 .باشم

  !بلی دوستان گرامی

ا دنيا جای آزمايش است  د يک تعدا! وبالخصوص وطن م د دبودن ينه ميزدن ه س يکه سنگ اسالم واخوت ودعوت ب

اليزم،  ای طاغوت امپري روز چطور درپ ی ام د ول وخودرا قھرمانان سنگرجھاد گفته به کسی مجال سخن زدن نميدان

ارا  ه شھدای م ات متصول شدند ک ان جناي ه چن اريخ خود ب ه ت ردم خود، علي ه م د علي ری چن ل دال زانو زده ودرمقاب

ا بيامروز به جای اينکه د .ندره ھا خجل ساختحظيدر ه سوی پارچه رباره استقالل واتحاد مردم م شند، کشور را ب ندي

اريخ  شدن وتجزيه شدن ميبرند، گاھی باالی پوھنتون ودانشگاه مردم را به جنگ می ی ھای ت م چتل اھی ھ اندازند وگ

وھين  ارا ت ردم م الی م ون ھای پوش سبت داده واز تريبي رادر وطن ن وام ب ه اق درا ب ر ميکنن ه ! وتحقي ه علتيکه م يگان

 ھستم موضع گيری ملی واستقالل طلبی وروحيه ضداشغالگری شان "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ھوادار پورتان 

 .است که ازسايت ھای وابسته وسکتاريست مريض وفاشيست، متمايز است

ه اش ه  بنکه م ه است،يادآوری نمود) مارکس ودين(دوست ما سديد درباره نوشته خود راجع به  خود تکليف مطالع

ه از" اوج آزادی وانسانيت" به اصطالحۀرانميدھم، چراکه مشت نمونه خرواراست ونوشت ی ن دم ول آزادی  ويرا خوان

ه !  از چند راھب وخاخام يادکرده بود وبس.درآن خبری بود ونه ازانسانيت ه ب زی گفت ن چي اره دي ارکس درب اينکه م
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ی  وط است ول تعمار سودخورخودش مرب ارکس اس صادی م ات اقت ارکس ونظري ه م زی واضح است ک  را يک چي

ارکس وھمقطارانش نمی ات م داد نجات داد، اگر نظري م وبي سان را ازظل  درقرن نزده به لرزه درآورد ومليون ھا ان

ه طبق وق ب ودحداقل حق ام سرمايه وس ود نظ رومۀب زدور( مح ارگر وم ه) ک ری ازبيم روز خب داد وام اشات مع  و نمي

شگوئسوسيال نمیکمک و تايش ه ی ھای ب بود، اين خدمات انسانی وپي د وس ل تمجي ا قاب ارکس واقع جای اقتصادی م

روز . است رارداد وام ولی ديديم که چطور سودخواران امپرياليست ھمين نظريات انسانی وواقعی رادرخدمت خود ق

رگرفتند ودرجنايات نيوليبراليست ھای خونخوار ديديم که احزاب سوسيال دموکراسی چطور درخدمت امپرياليزم قرا

  ما به ارمغان آورند؟رایشريک شده به ديار ما وساير کشورھای بيچاره تاختند تا به اصطالح دموکراسی راب

د  سودۀ مبتنی برين کارخويش ماھيت اصلی جامعاآنھا با ر رابه جھانيان نشان دادن رورده شده ۀ وچھ سان پ  واقعی ان

سانھای  ابوغريب وبگرام وھلمند وکندھار، در اليستی رادرجامعه امپري ه وانگشتان ان اجورکردن کليکسيون ھاازکل ب

 .به نمايش گذاشتند مظلوم، 

رزگان ھيچ وقت به ھدف خود نمی رسامپرياليزم دراين سرزمين آزاد ن م ارا و د واوالد اي تان ماآنھ ه دوس و ک وم ول ب

ن وفرھنگ زه نخواھند دادکه مھاجمانافھم وخرافه پرست وعرب پرست خطاب کنند اجا د ودي ن وطن مارااشغال کنن

ه  -حتی سيستم ھای بزرگ سياسیھا  وقت یراستی که بعض. مارا بربايند د ک اری ميکنن شوند وک م کور مي نظامی ھ

ان مثليکه گل .باکار حيوانات شباھت دارد ه ھم ی شان ب ات ازپ ی ديگرحيوان د ول ه حيوانات درکرد رشقه ياشفتل ميکف

 .کرد ميروند تابکفند

ديوانه ھا گذاشته   فال سرنگونی طاغوت زمانه به دوش ماۀگفته استاد سخن جناب حافظ شيرازی اين بار بازھم قره ب

شده وحال نوبت ديگر اری شانشده است، يکی شان تازه به گورستان تاريخ سپرده شد وگليم سوگو ش است، جمع ن

ای آ شھيد شوم افتخار خواھم کرد وهين راا اگر درنم داختن دوست خود آق رت ان ه حي ه "سديد"ن نيز نه به خاطرب ک

غالگر ؤمس  وساير ھموطنانمنمثل م وای اش وليت وجدانی ووطنی درمقابل ديار خوددارند، بلکه به خاطرسرنگونی ق

سازدکه ھمه رو !وچپاولگر متجاوز رد . زه اوالدھای ما رانيست ونابود مي را ميگي ه ترس وي ه است ک ا گفت دوست م

  وصدای تفنگ به گوشش خواھد رسيد؟

ا ! نه دوست محترم ست بلکه صدای بمباردم اره ھای ب ديگر خبری از تفنگ و صدای تفنگ ني اره ۵٢ن طي  وطي

ا است که از ده سال به اينطرف اوالد يلوت وبمب ھای ذرویھای بی پ ھای مارا درگھواره ھا کرساختند وحيوانات م

د  اه چن ين م ه درھم د ک ا اطالع دارن ا دوست م د، آي وان کشت وزراعت ندارن ا ديگر ت زارع م د وم سقط جنين کردن

 ن درکندھار نابودساختند؟ ر را مھاجمادرخت پربار را وچقدر تاک انگو

ا، خوشحال  موالنا، سعدی، بيدل ،ی، رفانی راازعلمای سلف خود چون سنائمردم ما روح اسالم ع ان باب حافظ، رحم

ه  د ب ذکور آخان وديگران آموختند واگردوست ما ميخواھد که بفھمد چطورازراه عرفان به خدا رسيد باي ای م ار علم ث

د؟  ساجعه کرده وخودرا آگاه سازند وازريشرم ادی نکن فيدی که ازمناظره اش فرارکرده وبيرق سفيد را باال نکرده ي

وی ه  وب  عرفا باکسی مناقشه ومناظره نمی کنند،چراکه ود غزن ه درجواب وزيرمحم انی ک ه شيخ ابوالحسن خرق گفت

ه دراطيعواياض فرمود که مه دراطيع رھيچ و هللا آنقدر مصروفم ک ه خدمت اواالم ا دارم وب سی خجالت ھ  الرسول ب

اندازد که وقت  فس اماره اش به جدل میعرفان آنقدر سالک را دردرون خود مصروف ميسازد وآنرا بان وقت ندارم،

د يافت و"؟چری اش " و"سديد" چون آقای یمناظره با عالم سکين دوست خود  چون من نخواھن ه خاطرت يم  ب وتفھ

ا ب بھتر شان ازعرفان اسالمی ای ه مقاله زيبای يک ھموطن م ام آق ن"ن انرا" آذي ان افغ يش درپورت د سال پ ه چن - ک

 . خود ميسازمۀ نوشتۀيمجرمن به نشر رسيده بود، ضم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

اب شان نظر خويشؤ بايد نخست به سن درنوشته خود گفته بود که م"سديد"آقای  دا جن م بع  را الھای شان جواب دھ

ا "نورالمدارس"  مدرسه "چری ھای"ه ميدارند ولی مه پارچه امتحان ايشان را خدمت ارائ ودم ت  دروردگ ارسال نم

لم(برگرامیجوابھايش راازکتاب هللا واحاديث پيام ه وس د وبارائ )صلی هللا علي ا خوده ه دارن ه دوست ديگر م را  گفت

ی دوستنازخطر رفتن به اسفل السافلين نجات دادم، م   نظرم را گفتم، بعدا پارچه امتحانش راحل خواھم ساخت، ول

ای . ه دارندل کردن ارائاؤرا قبل ازس  بايد نظرخويشما ه مضمون دوست خود آق ن"درخاتم ضميمه مطلب  را "آذي

 بااحترام. ه شود ای ازاسالم عرفانی خدمت ھموطنام ارائميسازم تا ھم جوابی باشد به دوستان وھم شمه

   

 نوشته آذين

؟عرفان ضميمه الحاقی به اسالم سياسی؟؟  

  

 گرگويندت که کافری چيست؟

عاشق زلف پر شکن باش:گو  

 ورگويندت که چيست ايمان؟

روی توبين ونعره زن باش:گو  

)طارع(  

شت،سير  سجدوخانقاه وديروکن ارف درم ار،راه ع ه افک د ودرھم ه عقاي يرراھرو درھم ت(س ه ) دراوس ھم
 .کسی وملتی خارج ازحقيقت نيست. مسيروسيردرخود حقيقت است وھمه مردم دراين سيرند

بيرون زتونديم  چندانکه ره سپردم،              چندانکه ذکر گفتم چندانکه فکرکردم،  

 .تی زده ميشوديدزيرآب ھمه تبعيضات عق ری،باچنين افکا

 .زاديخواھی وقيام قھرمانی عرفا، عليه تبعيض عقيدتی اسالم سياسی، جوھر وسرآغازديموکراسی استاين سنت آ
ده، د وآزادی عقي ی مان دار نم يچ آزادی پاي ده ھ شودوبدون آزادی عقي روع مي ده ش اآزادی عقي ا ب ه آزادی ھ  ھم

دهدرجا ائمعه ھست که ھيچ عقي ه تنھ ری  ای ب ده،حاکميت وبرت ن عقي ه اي دين ب ی معتق ی حاکميت نداشته باشد يعن
ت، ه يک حکوم وقعی ممکن است ک ط م ن فق ند واي ته باش اع نداش وقی درآن اجتم ا  سياسی وحق ی ي ت دين حکوم

 .ايدئولوژيک نباشد

دضد تبعيض عق(سفانه ازطرف روشنفکران ونويسندگان ومحققان مااين ايدهأمت ا) تیي شدعرف ارآور  .ی مابارآورن ب
 .ساختن عرفان، برای ايجاد آگاھی ديموکراتيک سياسی ازطرف ھمه محققان درباره عرفان ناديده گرفته شده است

اول  ه چپ ازطرفی روشنفکران اسالم سياسی، ھمين سنت عميق وعالی ومخالف افکار شانرا برای دفاع ازشريعت ب
ز اسالم  به عنوان اينکه عرفان،. الم سياسی، جازده می شود اين تالشھای عرفا به اسم اسۀبرده اندوھم روح ومغ
 .سياسی است

ه ه تالش ھزارساله علي ان ک انی واعتراضی وعصيانی عرف ده در (بااين مفھوم، ماھيت قھرم روح ضد آزادی عقي
 .ازانظار پوشيده می گردد) اسالم سياسی است

 . استوفا روئيدهاسالمی جنبشی است که بسيارخوب وشکعرفان 

ه اسالم سياسی، شکل ب داوم علي ه تااين جوھر عرفان که قيامی اعتراضی عليه اسالم سياسيست، ودر سرکشی م
شده است ا ن د م ان ھيچ عاي شود ازعرف ه است، درک ن ی. خود گرفت ه روحھای آزاد عل ان، تالش مردان رغم  عرف
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داوم راض م وده است، ودريک اعت الم سياسی ب دتی اس يض عقي تبداد وتبع يض عقاس ه تبع د علي وھرذاتی ي تی، ج
د رای ديموکراسی است. خودرامی نماي ا، ب ه سرمايه نخستين م ست ک ين عرفاني ا، ديموکراسی . چن دون عرف ا ب م

 .وحقوق بشری نخواھيم داشت

 .بيائيد عرفان راپس از ھزارودوصد سال، درماھيت اصلی اش که اعتراض مردانه روح آزادماست، بشناسيم

سيرا داين تف ا ضميمبيائي تمم اسالم سياسی ي ان يک م ه ازعرف ه راک ز ياناخودآگاھان ا مصلحت آمي ه ي  ۀت مزوران
شان تا ت داشته باشيم أ کنار بزنيم وجر،الحاقی به اسالم سياسی می سازد شھامتی راکه عرفا درھزارودوصد سال ن

 . سکوت پنھان نسازيمۀداده اند، باجبن وسازشکاری وناديده گيری وتوطئ

ه بيائيد صا ين افکاری راب ه خود چن ا می ترسيم ک ی م د ول شيده ان دقانه بگوئيم که عرفا چنين گفته اند وچنين اندي
 .زبان بياوريم

 .نخستين گام شرافتنمندانه ايست که برخواھيم داشت ھمين اعتراف،

د ر مباھت می کردن ه کف هه ب و آن بزرگان روحی گستاخ بودند که بااھل دين ب ه جای آنکه روی سوی قبل د، ب  کنن
ا  و دست بازردشتيان دريک جام می کردند و می کردند خرابات رو ی م تمايزی ميان مسجد وکنشت نمی گذاشتند ول

 .می ترسيم که خود چنين کنيم

ر اخالقيست. ھمين افتخار عالمت تقدير ارزشھای واالی آنھاست ی نظي ام دريک شھامت ب ه روزی ونخستين گ  ک
 .ھد آورداوبر خ وفه خواھدکرد وباروشک

و بفھبيائيد موالن يماوحافظ راازنو بخوانيم واز ن د .م د ماپنھان ساخته ان ه ازدي افظی راک ار وح د آن موالنا،عط  بيائي
 .وارد خانه دل کنيم

يمبيائيد موالنائ م کشف کن شناخته اي اه ن ه ھيچگ افظی راک م، ح ه نمی  .ی راکه ھيچگاه نشناخته اي د خودی راک بيائي
 .شناسيم، بشناسيم

 .تجلی روح آزادی ماست ی،نا خداوندگاربلخ وعطاروحافظ وسنائالمو

 .يد مثنوی معنوی وحافظ رادرھفت پوش برسرتاقچه ھا نگذاريمبيائ

 . دل ھای ما بگذاريمۀدر روی خان رو را.... بيائيد ازاين پس موالنا وحافظ وعطار

  

 ماره زقبله سوی خرابات می کنيم

 وندر قمارخانه مناجات می کنيم

دی کشيم، تاکه نباشيم مردديندر  

 بااھل دين، به کفر مباھات می کنيم

)عطار(  

خدمت جمشيد آذر فام کن                  صحبت زناربندان پيشه گير       

دست بازردشتيان درجام کن                  بامغان اندر سفالی باده خور  

)سنائی(   

ھمه جا خانه عشقست،چه مسجد چه کنشت        ھمه کس طالب يارند چه ھوشيار وچه مست  

حافظ(   
  


