
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Ideological مسائل آيدئولوژيک

  

  الندــھ ــين شاھ

  ٢٠١٣ر دسمب ١٨
 

 

 

 علی

  علی فرمانته گوشم  ب     علی ه دامانتم  بــدست

علی ستانتبُ   دم  زـچي     گلھای عشق و معرفت  

****** 

  علی است ردانـم  شاه     علی مرد  ميدان  است

ريبان است علیـيار غ     باشد علی  ل گشاـمشک  

****** 

  بايد بدان يقين و باور داشت؟ از خود ميپرسم آيا آنچه در فوق سرده ام

  آيا علی يار غريبان است؟

  آيا علی مشکل گشا است؟

 چنين ابيات از مغز تراوش وجود می آيد وه ب احساس چرا چنينکه  ال مطرح ميگردد،سؤ

 ،با ديانت ھای متدين،فاميل در؛ ما ھمه  جواب واضح است ميکند و خامه آنرا رقم ميزند؟

ما چه ه بدون آنکه ميدانستيم ب .يمبه دنيا آمده و با عقايد اسOمی بار آمده ا و مسلمان ديندار

طوطی وار تکرار ھمه را  ،دنمعنی دار آن الفاظ، کلمات و جمOت عربی چه ميگويند و

  .کرده ايم

 اشرف المخلوقات بوده از جملۀار يار کبار ر ھمراه با چپيغمب وصدر اسOم فقط اعراب 

  .باشندنامه ھای آنھا بايد سرمشق ما کار واند 
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 .خود را از دست داده ايمو ذات انسانی ت اصليّ که   ،آورده اند پرست بارما را چنان عرب

موقف کرده و  مشکOت مبارزه بادر نتيجه بدون اينکه به مشکOت خود فکری کنيم و 

بار را به چنين وضع فOکت بدون اينکه بدانيم چه کسانی ما طبقاتی خود را ارزيابی کنيم؛

دريابيم و با علم اينکه علل مريضی را  بدون د؛نچه کسانی بر ما ظلم روا ميدار و آورده

شيم، با اينکه مريض و طبيب و دوا داشته با ،مقابله برخيزيمه عليه امراض مختلفه ب

 بخور و زندگی پرفOکت و ،دست و پنجه نرم ميکنيم فاقه و مرض و با فقر ،غريب ھستيم

ار يار کبار چ به خدا، پيغمبر، ؛مشکOت را ساده انگاريم شده که به ما ياد داده ،نمير داريم

که خدا و علی ما را  ،يم و خود را به اين دلخوش کنيمئايشان طلب کمک نما ريم و ازپناه ب

  .کمک کند ،ی ماانزندگ تمشکO در

طی سالھا  ما در  ی که تا مغز استخوانانبرخورد به زندگ يوۀچنين ش ،فکریتچنين طرز 

 .ندبه انجماد فکری ميکشادارد، کر در مورد طبيعت و جامعه باز مينفوذ کرده ما را از تف

موقف اجتماعی و طبقاتی خود را  ،رافاتتوانيم با چنين ايمان و عقيده به خُ يدر نتيجه ما نم

ی رخ ميدھد انآنچه در زندگ .کنيم و عليه ظلم طبقاتی برخيزيم و مبارزهکرده درک 

ی کنيم، اين است ارمغان انوار زندگ ميشود و ما بايد بردهو تقدير مربوط نصيب و قسمت 

  !!!!!!اسOم و عربپرستی برای ما دين،

  

  
 


