
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  موسوی

٠٩.٠٩.٠٩  

  
  سالی گذشت مگر سؤالی پاسخ نيافت

  

ل در ھآنھائيکه بر اين قلم منت گذاشته نوشته ھايم را از نظر می گذرانند شايد به خاطر داشته باشند که ين روز  سال قب م

ه وفقھی در انتظار يک پاس" ضمن تحرير يک نوشتۀ کوتاه زير عنوان  ام " خ عالمان ان و سؤالی را از تم ان داعي راھي

ن اسالم سياسی پرسيدم ، ھرچند اميدوار نبودم تا آنھا جرأت نموده به آن پرسش پاسخ قناعت بخشی ارائه دارند، باز ھم اي

ن  ه اي ديم انتظار می رفت ک ه پاسخ تق ه مثاب وده وب دی نم م بن ه ای را سر ھ د کلم ود زحمت داده چن ه خ د فکری ب رون

  .خوانندگان نمايند، که با تأسف از سنگ صدا بلند شد مگر از اسالم سياسی چيزی به گوش نرسيد

د قبل از آن که خود به ادامۀ آن بحث بپردازم برای آنعده از خوانندگانيکه با قضيه آشنائی ندارند،  به صورت مختصر باي

  :ًسؤال را مجددا مطرح نمايم

ی اخذ " داوود"خود را عليه دولت " جھاد "  وحقانيت، اسالم سياسی در افغانستان اجازهاز آنجائيکه  ين الملل از اخوان ب

د روشن ب ا می نمايد وبه ھمان اساس کسانی را که در تقابل با آن دولت کشته شده اند، شھيد اعالم ميدارد؛ باي ه آي سازد ک

ا " مسعود "احمد شاه  دمرا که به دستور ھمان منبع به قتل رسيده است ، چه ميداند شھيد وي اح ال را در صورتيکه مب ؟ زي

منبع فتوا صالحيت شرعی فتوا را در زمينۀ صدور حکم اولی داشته باشد به يقين عين صالحيت را در صدور حکم دوم 

ده ا وا دھن ع فت اه منب شتوانه نيز دارد وھر گ د پ ز فاق ی ني وای اول ورد دوم نداشته باشد در نتيجه فت ن صالحيت را در م ي

ی امر شرعی  گرديده بدان وسيله تمام آنھائی را که داوود اعدام نموده است نتنھا شھيد نيستند بلکه به مثابه باغی مقابل ول

  .مسلمين از مجازات اخروی نيز در امان نخواھند ماند

د در داعيان وراھيان اسال د ھرچن ه دارن ن پرسش پاسخ ارائ ه اي تند ب ل نخواس ا ھای عريض وطوي ام ادع ا تم م سياسی ب

ست م خارج از اشکال شرعی ني ه سؤال ھ دادن ب د  .ھمچو مسايلی سکوت وپاسخ ن تند، از دي ا نخواس ه آنھ خوب حاال ک

اه شرعی پاسخ ارائه دارند، من ھم بيش از اين معطل نشده به پرسش مطروحه از موضع ي ی و رف افع مل ه من ان ک ک افغ

رت . مردم اين سرزمين برايش مقدم تر و مقدس تر است،  می پردازم  ان " اسالمی"اميد است اين پاسخ به رگ غي داعي

  . ای مفتوح نمايندهاسالم سياسی برخورده باب بحث را در چنين مسأل
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د ين بلکه ھيچ اي ن و آئ ارزه ئاز ديد من به مثابه يک افغان، نتنھا ھيچ دي د ھدف از مب ا طرز تفکری نمی توان ولوژی وي

وده ، بلکه تمام ايد. باشد ردم خويش خدمت نم ه م و آن ب د در پرت ه آن می خواھ ئولوژی ھا واديان ابزاری اند که معتقد ب

  .  سعادت ورفاه زندگی را برای آنھا مھيا سازد

د نظر نی ھا تا زمانی می توانژاديان وايدئولو تفاده وم ورد اس رار داشته باشد م اه ، سعادت  وآزادی نق ا اصل رف ه ب د ک

ه باش رار نگرفت ل ق ه در تقاب سانھای يک جامع انع رشد . دنھای دموکراتيک ان ا م دئولوؤی ھ ی افکار واي خالف آن وقت

ان افکاری خط تقدم د، ناجتماعی ورفاه ھمگانی گرد ر چن ا ب اصالت واھميت ھدف نسبت به وسيله بر ما حکم می نمايد ت

  .الن کشيده، تأمين منافع مردم وسربلندی کشور را بر تر از ھمچو تفکراتی بدانيمبط

ام  ه تم رار گرفت ردم آن اساس ق اه م ان، آزادی وسرفرازی کشور ورف رای من افغ دی، ب با در نظر داشت چنين طرز دي

  . د ندر مقايسه با آن اھميت درجه دوم پيدا می نمايھا اديان ، وايدئولوژی 

ی سعادت مردم آن در ميان باشد  ساتر، وقتی پای موجودت و آزادی افغانستان و رفاه وبه عبارت ر ، نتنھا ھيچ دين وآئين

اويا ايدئولوژيی نسبت به آن مقدم تر نيست بلکه  ود ت يھن بايد حاضر ب اع از م ه دف وق و آزادی ھای دموکراتيک و ب  حق

  .کشيدنيز شمشير ا ھمردم آن بر روی بنيان گزاران ھمچو اديان وايدئولوژی 

ه  وقتی از اين منظر به مواضع داعيان اسالم سياسی در ھر دو زمان نگريسته شود، به وضاحت به مالحظه می رسد ک

هوتمام آنھا کمترين تعلقی به خواستھای ترقی خواھانۀ مردم  املين بيگان ه ع ه مثاب   سربلندی وشکوفائی کشور ما نداشته ب

د  ن فقط به خاطر تأمين منافع بيگانگاندر تمام دوران حيات ننگين شا .  و چماق دست آنان دست به کشتار خلق ما زده ان

ه دشمنان  اه مسعود ھم د ش ا احم رحمن ت وی حبيب ال ان اسالمی از عمر ومول در نتيجه از ديد اين قلم ھر دو بخش داعي

  .ه شمار روندآزادی واستقالل کشور ورفاه مردم ما بوده ھيچ يک از آنھا نمی توانند شھيد ب

توجه نمائيم ديده می شود که مشغول شدن ظالم به دست ظالم " الخ.. الھم اشغل ظالمين" مفھومبه از ديد اسالمی ھم وقتی 

د می  ا و آخرت خساره من ه در دني د ک ه شمار ميرون سبب کسب درجه برای ھيچ يک از آنھا نگرديده ھردو از کسانی ب

  .باشند

  ":پاسخ عالمانه وفقھیدر انتظار يک "لينک مقالۀ 
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