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 Letters & Suggestions وپيشنھاد ھا نامه ھا

  
  عزيز نعيمی از افغانستان

١٣/٠١/١١  

  

  "چيستی هللا"
  

ال اران پورت ستان آزادافغا"سالم و احترامات صميمانه و قلبی خويش را خدمت گردانندگان و ھمک ستان–ن " آزاد افغان

  .تقديم نموده اميدوارم ھمه از صحت کامل برخوردار باشند

  !دوستان عزيز

ای منحوس ه ایمن يکی از ھزاران خوانند د از کودت ر بگويم بع ق اگ  ھستم که بعد از سالھای سال و به صورت دقي

  . به آن مراجعه و چيزی از آن آموخت، سرانجام نشريه ای را يافته ايم که می توان با اعتماد کامل ۵٧ثور 

  :در اينجا قبل از آن که مطالب مورد نظر خويش را ابراز دارم با اجازه از دو تذکر آغاز می نمايم

وھن۵٧ وقتی کودتای شوم ثور -١ ه ځ اتفاق افتاد، يکماه از آغاز درسی صنف دوم پ ان ب ا می کذشت، از آن زم ی م

ی  اران خلق ياه و –بعد چه در دوران جنايتک ا، چه در دوران س ادی ھ اب سوزی ھای جھ ی، چه دردوران کت  پرچم

ه فحشاء و منکرات  ه ب د از طرف استعمار آگاھان مند و مفي دھشتناک طالبی و چه ھم امروز که به جای کتاب ارزش

اع ی، اجتم د ادب اب مفي ظ يک کت ه داشتن و حف اه در يک خان رين گن وان گفت بزرگت ايد بت ی، دامن زده می شود، ش

ان . تاريخی، سياسی و يا فلسفی بود ی برايت د و مطلب در نتيجه ھرگاه من و کسانی از نسل من جرأت به خرچ می دھن

  منفطرد در عوض از می نويسند، لطف نموده به نسبت اغالط امالئی و انشائی مانع نشر نوشته ھائی آنھا نگردي

  .دانيد نوشته ام را اصالح و خدمت خوانندگان تقديم داريدصالحيت عام و تام داريد تا ھمان طوری که خود الزم می 

وع نوشتۀ " احمد شاه وردک"از آنجائی که آقای -٢ ائی از ن در اخير نوشتۀ شان پيشنھاد نموده اند تا از نشر نوشته ھ

ه روش خود داری ورزيد، گذشته از خواھش به نام انسانيت و وطن دوستی از شما استدعاء دارم تا ." آزاد ل"آقای  ب

د ه دھي االت ادام شر ھمچو مق ه ن ده ب د مان ان پابن شراتی ت ين . و سياست ن ان را ب د ارزش کارت ما خود نتواني ايد ش ش

ل ٣٠شاگردان مکاتب و محصالن پوھنتونھا ارزيابی نمائيد؛ مگر از منی که حدود   سال است تباشير در دست مقاب

ی را تختۀ سياه ايستاده ام، بپذيريد که ھمچو مطالب برای سانه ئ ات اف م آب حي ال امروزی حک سل جوان و فع دۀ ن  آين

  .دارد

  :و اما به ارتباط اصل موضوع مورد بحث
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ر دارد . با آن که اين بار اول است که وقت گرانبھای تان را می گيرم مگر آشنائی من با پورتال بيش از يک سال عم

ر من پورتال مراجعه نمودهبه بدون تعارف از ھمان اولين باری که  ان ب ا چن  ام ، مطالعۀ مطالب وشنيدن مصاحبه ھ

ه  ه آن را ب ه ب ام خطرات مراجع ل تم ا تقب رم بلکه ب ه سر ب اثر گذاشته که نه تنھا خود يک روز نمی توانم بدون آن ب

ته  ام گذاش روا گ ی پ ان ب اھی چن دوستان و نزديکان اعم از شاگردان و ھمکاران نيز توصيه نموده ام، در اين مسير گ

دون .  که حتا برخی ھا من عاجز را نيز افتخار عضويت به آن سايت پرگھر بخشيده اندام کاری که در داخل کشور ب

  .باز خواست باقی نمی ماند

اھی و  ردم آگ رای م ه ب ائی ھستم ک با اين مقدمه بايد به عرض برسانم که خودم يکی از طرفداران سرسخت نوشته ھ

دمعرفت چه در باب خود شناسی باشد و  دا شناسی، بدھ ا خ ه . چه ھم به گفته حکم شده ک اھی ن يچ گ ين علت ھ ه ھم ب

رام . پورتال را به روز ديگر بيندازم" مسايل ايدئولوژيک"مطالعۀ مطالب قسمت آنچه در اين مورد بيشتر از ھمه احت

وای شخص خودم و تا جائی که با دوستان ديگر در تماس بوده ام احترام آنھا را برانگيخته است، صرف  نظر از محت

الپورتال مطالب، سعه صدر گردانندگان و ويراستاران  واء ت ا اصلاست که با تمام ق د ت وده ان بگذار صد گل "ش نم

ده" شکفد و صد مکتب با ھم رقابت کنندب ای عوامل عدي ر مبن ا تأسف ب فرھنگ  ای را در کشوری عملی نمايند که ب

  .ضار به سر می بردتحمل افکار و عقايد ديگران در آن به حالت احت

ا  وأم ب اگر از اين ھمه مقدمه ھای متوالی بخواھيم يک نتيجۀ منطقی بگيريم بايد بنويسم که بحث عالمانه و صميمانۀ ت

ا ." آزاد ل"و " سعيدی"حفظ حرمت ھمديگر و از راه دور بين آقايان  ۀ م از جمله آن مطالبيست که سخت مورد عالق

  . روش حفظ حرمت ھمديگر ادامه دھندقرار گرفته و اميدواريم با ھمان

ه ده ساير دوستان من از اين ناراحت نيستم که چرا در اين بحث  مداخله نمودند عکس آن از صميم قلب می خواھم ک

الم  ه بحث س ھا و صد ھا دانشمند ديگر نيز در اين بحث حصه بگيرند فقط خواھشم از اين دوستان نووارد آن است ک

د، رای اگر خود چيزی ب،بی انتھای خشونت قرار ندھندو آزاد را در يک مدار  ه بيفزاين د ک  تکامل و غنای بحث دارن

ایدبسم هللا؛ در غير آن بگذارند که دو دانشمن ه کارھ وي ب م خ ند فھ ه داده و بکوش اال  خود ادام ا ب ش را از آن بحث ھ

  .ببرند

از من نرنجند، چه باور کنند يگانه چيزی را " ردکاحمد شاه و"اميدوارم از اين که مثالی می خواھم ارائه دارم آقای 

  .نجش ايشان استکه اصالً نمی خواھم اتفاق بيفتد ر

انبی و پاسخ از طرف ديگر  ا طرح سؤال از ج م ب نمی دانم چرا بايد وقتی يک بحث در روال علمی و تحقيقی و آنھ

اران و وطن ، به يک باره با طرح يکی از دردناکترين خاطره ھای سه ادامه می يابد دھۀ اخير يعنی حاکميت جنايتک

اطفی و سياسی ساخت ار ع ابع ب ی را ت رچم، بحث تحقيق ق و پ ان خل ات . فروش ه آن حزب در طول حي ن ک ر اي آخ

در تقابل و به " آزاد"چه ارتباطی دارد، مگر نه اين است که چندين مقالۀ آقای " آزاد"نکبتبار خويش چه کرد به آقای 

ه غرض افشای جنايات و م و معرفت ب ی از عل د ھرکسی خواست حرف را باي ته شده است؟ چ  خيانت ھای آنھا نگاش

ويا نمی دانم يکی از کتب  از لحاظ " امير ارسالن رومی"و يا " نجمان خاکی"ميان آورد و به غير از آنچه در کتاب 

ه ار باخت ای آن حزباي صحبتی را مطرح نم،علمی اعتب ا طرح خيانت ھ ه صورت عاجل ب ار و وطن د ب  جنايتک

ا  ه بحث " آزاد"فروش دھانش را قفل نمود؟ اگر اين شيوۀ بحث درست است آي ه عوض توجه ب د ب م حق دارن ا ھ ھ

ام  ل ھای ع دين، از قت ی ھای گلب اساسی آن را شکل سياسی بخشيده و حد اقل از جنايات سه دھۀ اخير، از راکت زن

ا ش مناديان اسالم سياسی سوختند و خکه در زير آتافشار، تخار، مزار، يکاولنگ و وجب به وجب کشور  ستر آنھ اک

   سياسی اسالم مبدل نمايند؟- ياد نموده يک بحث علمی را به يک محاکمۀ تاريخی،باد بردنيز را 
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ه _ گلبدينی ھم باشند " وردک"به يقين جواب ھايم منفی است، اگر جناب  ه مثاب ه صرف ب ساب را ک ن انت د اي دا کن خ

المی نمی .  گرديده اھانتی به خود نشمرندمثال ياددھانی يچ وجدان س ه ھ ر آن است ک زيرا اين قلم شکسته را اعتقاد ب

ای -خواھد با ھويت گلبدينی، خلقی، پرچمی و يا امثال آنھا شناخته شود ه پ دين را ب اه گلب د گن  آيا نخواھند گفت که نباي

ا اسالم اين در حاليست که نه تنھا گلبدين بلکه ھيچ ي. اسالم نوشت ه ب د ک گ از رھبران اسالم سياسی تا حال نگفته ان

د، ،سروکار ندارند، در حالی که عکس آن ه ان  تمام آنھائی که از رھبران حزب خلق و پرچم تا حال قلم به دست گرفت

ق  ه تعل ان، ھم رم عثم ا اک وده و ي شتمند، عظيمی ب ا ک وده وي ی، پنجشری ب ا پرچم د و ي و اعم از آن که خلقی بوده ان

به تعبير ديگر اگر قرار باشد عملکرد آنھا را به پای يک ايدئولوژی رھنما . اعتقاد خويش را به اسالم اعالم داشته اند

  .نوشت، آنھم در زير لست طوالنی ساير مناديان اسالم خواھد آمد

ان راست و رد منادي ا عملک سۀ مکاتب را ب ه بحث مقاي ايم ک شنھاد می نم ن پي ين صورتی م ا و در پس در چن غ و ي

چنين اختالطی به گواھی تاريخ که ھيچ کسی را به . ط ننمائيم، بيائيد خلاشتباھاتی که در زمينۀ عملی به وجود می آيد

  .جائی نرسانيده و ما را ھم به جائی نخواھد رسانيد

ه اينکه " وردک"در نوشتۀ جناب که دومين نکته ای  شان ب تد خود"قابل بحث است اذعان اي د ين وموجودي  خداون

ده استۀلأورسوالنش يک مس رنج وپيچي د، " بغ ته از . می باش سفی برخاس ه در يک بحث فل صرف نظر از آن ک

سافلين"يکی از آن کلماتيست که گوينده را تا " خداوند"ناميدن " موجود"بينش اسالمی ه " اسفل ال ين ک شاند، ھم می ک

ام ن بغرنج است بايد در ۀاعتراف می دارند که آن بحث يک مسأل د بغگ را باي ه چ ند ک رنج باشد؟ خست از خود بپرس

. نمی دانم پاسخ ايشان در مقابل چنين سؤالی چيست اما خودم می دانم يکی از داليل بغرنجی، تابو قرار دادن آن است

ه از  ا ک دان معن دين طرف خالف ١۴ب رن ب ذکرده  ق ورد ت ا م ان  صريحھ ته است در چن سان خواس ه از ان رآن ک  ق

سفه و " عقل"و " فکر نمايند"د مواردی خو اه از فل ا آگ ادان و ن سان ن د، حاکميت يک مشت ان ار اندازن ه ک خود را ب

دی  تنجاء در يکی و بلن وخ اس م شان را کل م و غ ام ھ ه تم شری ک د ق د آخون ر چن اده ت بينش اسالمی و يا به عبارت س

ا سرفه ھنگام استبراء در ديگری تشکيل می داد مانع از آن گرديدند، تا  چنين مسأله ای که بدون مبالغه ھر انسانی حت

  . مطرح بحث قرار گيرد، داردآن قراراز قبل از تولد تا بعد مردن زير تاثير 

  "!وردک"دانشمند گرامی آقای 

ر "گستاخی تلقی نگردد ھمين تابو ساختن ھا بود که اگر ديروز در دربار معاويه مردم  ادهرا شتر ن ز " از شتر م تمي

ستگی داردوانستندداده نمی ت ا و اب دين در کج ا گلب ، نمی ، امروز نمی توانند درک نمايند که سياف چه کسی است و ي

د  دانند که ريسمان گردن ربانی در کجا بسته بوده و ھنوز ھم بسته است و از مال عمر در کجا؟ و اين را نيز نمی دانن

ا عرض " وااسالما"که آيا  گفتن ھای آنھا به علت تشويش شان به خاطر اسالم است و يا نمی خواھند دکان اخاذی و ب

  .شان بسته شود" مدرسه خر سازی" معذرت

ائی قلم به حيث يک معلم رنجديده و زجر کشيده به تمام اھل معارف و آنھائی کهاين  وان شرکت در ھمچو بحث ھ  ت

ابو  را دارند عاجزانه التماس می نمايم تا فرصت را دريافته و با شرکت فعال شان در اين گونه بحث ھا ، با شکستن ت

ه اس. ھا ، اسالم را از زير سيطرۀ دکانداران دين نجات دھند شتی ١۴المی را ک شری گری م دان ق رن است در زن  ق

ق . ، برھانندستکاسب و منفعت جو در غل و زنجير عقب ماندگی و فساد مغلول ا د تحق انی می توان اين کار فقط زم

ق دارد، . يابد که تابو ھا شکسته شود ده تعل ه آين اسالم بايد متناسب با تاريخ نشان دھد که مربوط به گذشته است و يا ب

  .مبارزه صورت گيردھا با قاطعيت " پوزبند زنی"ين امر مقدور نيست مگر اينکه عليه ا
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ودن " وردک"نکتۀ ديگری که در صحبت جناب ط نم د شان خل ه عقاي رام ب ا احت قابل تأمل است، احترام به مردم را ب

ی از  برای من ھم اين موضوع و درک عدم ارتباط و حتا تا حدودی تخالف آنھا در ابتد.می باشد ا وقت ود ام اء ساده نب

ای  ای آق صاحبه ھ ی از م ال در يک ت پورت وی"برکت موجودي ين و –" موس ان در ب ام ش دوارم از آوردن ن ه امي  ک

رام-جندنگرماگرم يک نزاع از من نر ه احت دم ک ار متوجه ش رای نخستين ب ان ب ه  و بعد ھا در نوشته ھای متعدد ش  ب

ز ديگر؛ يده و آزامردم و حق آنھا در انتخاب عق ده چي ان عقي دی عقايد يک چيز است و احترام به جوھر و يا ذات ھم

  .با صراحت بايد بنويسم که خوشحالی و سرورم را اندازه و حدی نبود

د خرافی  د عقاي ردم از نق د م ه عقاي رام ب و وقتی بدين امر نيک دقت کردم دريافتم که در تمام مدتی که ما زير نام احت

ه . در قدم اول به سنت پيغمبران مرسل و غير مرسل پشت پا می زديمشانه خالی می نموديم  ذيريم ک اگر قرار باشد بپ

اً ١٢٣٩٩٩واقعاً  د شده جمع ا نامي اتم االنبي  پيغمبر در تاريخ بشريت تا قبل از پيغمبراسالم وجود داشته و با وی که خ

ه ھريک از؛ ھزار تن بوده اند، درست باشد١٢۴ ان موجود بايد اين را بپذيريم ک اد از ادي ا انتق ا ب ه - آنھ رام ب ه احت  ن

  . قادر شده اند ديانت جديدی را پايه گذاری نمايند-آنھا

  "!وردک"دانشمند محترم آقای 

ددی از  ردم آن اشکال متع بت "يک لحظه فکر کنيد که شمای مسلمان در ھندوستانی تشريف داريد که دين اکثريت م

ا است، آيا حاضريد زير نام ا" پرستی د و ي ای بت سجده نمائي ردم در پ د م ه عقاي د"حترام ب ه و "محم ود" گون  "محم

ا در " دين حق"گونه می خواھيد آنھا را نابود و دين اسالم را که به استناد آيات قرآن  غ و حت ايش تبلي ه ج ناميده شده ب

  صورت لزوم با زور ترويج نيز نمائيد؟

د عا ی توان ود م ای خ ال در ج ن مث نم اي ی ک ر م دفک ی نماي ز معرف ران را ني يوۀ پيمب ان و ش دايش ادي ل پي ه در . م چ

ای  ۀ آق ه گفت تند و ب رام می داش ان خويش احت اکم زم ان ح ه ادي ران، ب حيطۀ "آن را از " موسوی"صورتی که پيغمب

او" انتقاد ستند، ب سيحيت و رخويش خارج می دان ه م ه اسالمی وجود می داشت و ن وز است ن ه ھن وز ک ا ھن د ت  کني

ستند " مانا" در ھمان محدودۀ اعتقاد به ھنوز تمام معتقدان می بايد. يتیيھود د و نمی توان اقی بمانن شزم"ب ز " فتي را ني

د ل آين ه . به خواب بينند تا چه رسد به اينکه به اديان يگانه پرستی امروز ناي ه خاطری رخ داد ک رات ب ن تغيي ام اي تم

زاران . تانسان دين را از حيطۀ انتقاد خويش بيرون نساخ ر ھ وده و اگ ين ب اين روند در طول تاريخ پيدايش اديان چن

  .ادامه خواھد يافت سر انجام چنين ،مانع ھم سر راه بينش انتقادی به وجود آيد

اب  ه جن ان است ک دايش ادي ه علت پي ارمين نکت وان " وردک"چھ ر عن د، چون " ملکه سجده"از آن زي وده ان اد نم ي

ه مثابه طرف بحث قرار گيرم، از طرح آن می گذرم اميد است در صورت تکامل بحث عجالتاً تصميم ندارم خودم ب

د می خواھم فعالً يکی از مشکالتی را . ھا به آنجا نيز برسيم اما قبل از ختم اين مختصر که باعث زحمت شما گردي

، دست يک ھموطن ناسخ روشکه فھم آن برايم مقدور نبوده با تمام عالقه مندان مطرح سازم، اميدوارم با ارائۀ يک پ

  :نيازمند تان را گرفته از کمک به وی دريغ ننمائيد

ائی می در گام نخستلھر عکتاب که  ھمان طوری  محتوا و ماھيت آن علم را به ھمگان معرفی می دارد، و از آن ج

انون اساسی "که به گفتۀ معلم عقايد ما در دوران ليسه،  ه تم" قرآن ق ه شمار می رود ک ا را می اسالم ب زی ھ ام چي

  :توان در آن يافت، سؤالی برايم به وجود می آيد مبنی بر اينکه

چيستی "کرده است، در مورد را را معرفی نموده و يا خير و اگر معرفی نموده که حتماً اينکار " هللا"آيا قرآن : سؤال

  چه گفته است؟" هللا
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وردخواھش می کنم برای پاسخ به قول دانشمندان مرا رجعت ندھي رآن در م ستی "د، من می خواھم فقط از زبان ق چي

  چيزی بدانم" هللا

  .با عرض حرمت         

      خدمتگار فرزندان وطن 

  نعيمی.            ع

  

  :يادداشت
  !خوانندۀ نھايت عزيز و گرامی آقای نعيمی

ه خود آن را می سالم ھا و احترامات متصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال را تقديم می داريم اميد است  ضمن آن ک
  . پذيريد خدمت ساير دوستان و عالقه مندان نيز واسطه شويد

راز  ه و از حسن نيت و اب دم گفت نخست از ھمه تشريف آوری جناب شما را به پورتال خودتان از صميم قلب خيرمق
  .لطف تان در حق پورتال که درواقع به رسميت شناختن صحت کار آن است، يک جھان ممنون

ه ويرراما به او از ب ا دست ب ا ب د ت ازه داده اي ا اج ا اتباط مطلب ارسالی تان و اين که به م ورزيم، م دام ب ستاری آن اق
وانيم  ضمن آن که چنين پيشنھادی را تبارز علنی شکسته نفسی يک ھمکار خوب آيندۀ خود به شمار می آوريم، نمی ت

.  بتوانند چون شما ھمکار گرامی بنويسند،اه دست به قلم نمی برندآرزو ننمائيم که ايکاش تمام آنھائی که از ترس اشتب
م پرده اي د س دگان خويش تعھ ه خوانن م و ب ته اي ا از اول نوش رد م ق می گي ال تعل ار پورت ه ک ه ب ه با آنھم تا جائی ک  ک

ا وير ا را ب ب آنھ اندامطال واھيم رس شر خ ه ن تاری الزم ب وم . س ال تأسف مفھ ا کم د ب تاری"ھرچن ين د" ويراس ر ب
ز  ادانی ھای ديگران را ني ار ن اگزير، ب ه ن خوانندگان و نويسندگان افغان ما زياد روشن و شفاف نيست و گاھگاھی ب
ا حيثيت  يد ت ز خواھيم کوش د ني ه بع ن ب ده از اي بايد ما حمل نمائيم، با آنھم ھمان طوری که تا حال کوشش به عمل آم

يم، پورتال را به مثابه يک مکتب درست نويسی حفاظ ن ھدف می رس ه اي دازه ب ت و پاسداری نمائيم اين که تا چه ان
  .اگر از جانبی منوط است به توانائی ھای ما، از طرف ديگر ضرورت کمک ھمکاران را نيز ايجاب می نمايد

راجع به خواھش تان مبنی بردوام و پافشاری روی سياست نشراتی پورتال، شما می توانيد مطمئن باشيد که ھيچ فرد 
د، و وده ان شراتی آن انتخاب نم ه سياست ن  از جای ديگری يا نيروئی قادر نيست تا آنچه را متصديان پورتال به مثاب

ان کامل نتغيير دھ د مگر اينکه خود متصديان پورتال در عمل به نا درستی سياست نشراتی و يا عدم ضرورت آن ايق
  . نشراتی پورتال به بحث گذاشته خواھد شدبيابد، فقط در آن صورت است که امکان تغيير سياست و مشی

ين تقاضائی از  ه چن ار نيست ک ين ب ن اول ه اي ان طوری ک ده، ھم ون مطرح گردي ه اکن سألۀ مشخصی ک اط م به ارتب
ه  .پورتال به عمل آمده است ما مطمئن ھستيم که آخرين بار نيز نخواھد ماند يم ک زيرا يک نکته را به نيکوئی می دان

ن و سياست را تخاب نموده ايمراھی را که ما ان داران دي افع دکان  و تصميم داريم تا در آن طی طريق نمائيم نه تنھا من
ه به خطر انداخته آنھا را با ما  نفکران جامع در تقابل قرار داده به دشمنی آغاز می نمايند بلکه طيف وسيعی از روش

ا می شورانديزنرا که با تأسف در چوکات فرھنگ حاکم می خواھند قضاوت نمايند،  ه م ا از .  به عکس العمل علي م
ه  دون آن ب م ب وده اي ا حال ب ه ت آغاز با در نظرداشت تمام اين حاالت، اين مسير را انتخاب نموده ايم، ھمين طوری ک
ه خواھيم داد . مرض خود پسندی گرفتار و از روند تکامل به دور مانيم، در طی زمان نيز به تکامل کار خويش ادام

ان شجاع و از مطمئن ب ا حال جای مردم د خود اشيد ھمان طوری که پورتال ت ز خواھ ده ني وده است در آين گذشته ب
  .را عينيت ببخشد" قلعۀ شجاعان"کوشيد تا اصطالح تاريخی داستانی 
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ين  دن چن ه خوان و اما به ارتباط اين که شما دوست گرانقدر را ، برخی ھا به مثابه عضو پورتال می دانند ضمن آن ک
مطلبی از قلم يکی از استادان رنجکشيدۀ کشور افتخاريست که پورتال بدان می بالد، بايد به عرض برسانيم که از ديد 

د شند و می خواھن ال می اندي ه چون پورت ه ما نه تنھا شما عضو پورتال ھستيد بلکه تمام آنھائی ک وال ب ين من ر ھم  ب
ا مبارزات آزاديخواھانه و ضد ارتجاعی شان ادامه دھن د بالقوه عضو پورتال بوده و ھيچ يک از آنھا نبايد خود را تنھ

د " جزء يک پيکراند"مطمئن باشند که به مثابه اعضای پورتال ھمه می توانند بلکه  احساس نمايند و ھر کسی بخواھ
  .با يک بخش از اين پيکر خود را طرف سازد، بايد خطر روياروئی با تمام پيکر را با جان بپذيرد

      شاد و پيروز باشيد                                                                                                     
 AA-AA      اداره پورتال                                                                                                 

  


