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   غالم محمد نادر  
           

  پذير خواندن تعصب بيجا   تغيير نا و" ويروس" هر ايدئولوژی را      
     و                                         

تنامفهوم " تکفيرازسمت چپ"                                                            اس

  يبافدکی طامات مـــ ييکی از عقل ميالفد 
   به پيش داور اندازيمبيا کان داوری هارا 

                                )حافظ (                                                                                   
  

نفی همه راه ها به يک ندانم کاری وبعضا رهروان  يکی از مصيبت های دوران عقبگرد ها ويا فرود ها اينست که    
ائه ميکند ونه از ومسيرهای حرکت پرت ميشوند ومحصول آن يک نهليسم خطرناک است که نه خود چيزی ار

خواه که   خود، تنبل ون خستهی ميشود به رهروا ااز سوئی هم اين نهليسم ونفی هرکه وهرچه بهانه .ديگران ميپذيرد
" من "،راهنما رو واين وآن رهکوبيدن  جوالن دادن خود و کردن ويا با نق نق   به حاشيه ها بلمند ويا راه نروند و

ر ما يکی از همين فرودها يا برش کنونی تاريخ کشو. قده های حقارت شانرا آبياری کنندرا جلوه ی کاذب بدهند وعشان
 اينهم از مشاکل .را تشخيص کرد" ن و الف زنميدا مرد" به قول مردم نميتوانقبگردها است که در آن ع

  واما .روزگارماست
 E-mailاز يکسو مورد استقبال عزيزانی قرارگرفت وبنده را با ارسال  "...از رقص آتش وپرواز شاهين تا"اینوشته 

همه "به پاسخگونه ای زير عنوان ، واز سوی ديگرکرمهای فراوانی مورد محبت قرار دادند که ازهمه ی شان متش
فير انديشه از سمت تک" بيجائی زير عنوان  وبه عکس العمل نادرست و ،... "ض به تغيير ودگرگونی استچيز معرو

  .   ميپردازم آقای نگارگرا به پاسخ، مختصًرنامفهوم" يرتکف "اتذکری به  من درينجا ب. مواجه شد" چپ
   درمحتوا اينست که معنی اين گفته ی پر. " بيانداز، يک بارصد بار بيانديش "    سخن معروفی داريم که گفته اند
 امروزی ما از اين اندرز "آزاد انديشان"خدا کند  . حرف نزننکرده ایيافکر  وباره ی مسئله ی که تحقيق نکرده ای

 نفع و انسان است وولی به هرحال اين محصول سالها تجربه ی مليونها . استخراج نکنند" استبداد فکری"مردمی
  . هم برآن صحه گذاشته اندی امروزی شيوه های تحقيق علم ضرر آنهم آزموده شده و

خواه در يا الزاماتی برخود احساس ميکنند برآنند که خواه م     با اين حال عزيزانيکه فرصت های فراوانی دارند و
  . را مطرح کنندخالصه خود ، حکم صادر کنند ومسايل مختلف مداخله کنند، نظربدهند

اننده عنوان داده شده درسايت پر خو" ير انديشه ازسمت چپ تکف" که باکلمات هيجانی نوشته ای راارجمند عزيزی     
اخيرا مقاله ای را در صفحه ی انترنيتی گفتمان مطالعه : "آغاز ميشود اين طوروشته ن. ی گفتمان به نشر سپرده است

شده  جناح مربوط ميشود ویا ميازینکه آقای باختری بکدام. ای مضطرب باختری نوشته شده بودکردم که درتکفير آق
یا آموزه  ، فلسفه و یا هم تعهدی به کدام ایدئولوژی، وازمان سياسی یا اجتماعی بوده است، ویا عضو کدام ساست

، غالم محمد این مقالهه ی به همين ترتيب با اسم نویسند و. داشته است هيچ گونه اطالعی ندارمی سياسی خاصی 
  خالصه اینکه هيچ نوع .رنيتی گفتمان آشنائی حاصل نمودمصفحه انت درپای همين نوشته درهم برای اولين بار نادر

 برابر دیگری ميباشم، بلکه منظور دفاع از صدد دفاع از یکی در نه هم در  وتان ندارمآشنائی قبلی با این دوس
  ".ميباشد  جازدگی در ، انجماد وویندگی در برابر استبداد، تقليد، ایستائیپ ، حرکت وآزادی، تفکر

انده است که بقول اصدار حکم کرده و آنرا تکفير خوای  درمسئله مقاله نويس .  ی عزيز خوب دقت کنيدخواننده    
ذشته ی سياسی، تعهد گ.  يکديگرشناخت ندارداز رابطه ی اين دو با ، دوطرف قضيه را نميشناسدخودش هيچ يک از

 يکديگر هيچ آگاهی بررات عملکرد هردو از اث  نميداند و هيچ يک از طرفين را...، پيوند سازمانی وايدئولوژيک
اسباب برخورد قلمی  علل و، فی مابين دوطرف معلومات ندارد موجودی  مورد ريشه های قضيه يعنی در. ندارد
بدون تثبيت ، ان قاضیبه عنو ، ولی بی محابا داخل معرکه ميشود وشيدهدر زمينه هيچ نياندي جستجو نکرده و شانرا

ناعادالنه يک طرف را مستبدی  با چنين شيوه ی غير موجه و دور حکم مبادرت ميورزد وبه ص، کمداليل اصدار ح
 فهم درست ، ايستا است  وعقيده را سلب مينمايد، تقليدگر است، انجماد فکری دارد آزادی ميشناسد که تکفير ميکند و

حق درنهايت  ، مظلوم و انديشآزاد، پوينده، متحرک، نا آشنائی با کمال رااما طرف ديگر و. از فالن انديشه ندارد
  .  نام مينهد"آزاد انديشی" چنين قضاوتی را  بجانب ميشناسد و

درسايت ديده ولی طوريکه از روی عکس شان  ؛پاسخ گوئی نيست ی قابل بحث و    منطقا چنين برخورد غيرموجه
ازين جهت من .  نظر بدهدزد و درآميدگی جوانی ميخواهد به مسايل مختلفبا احساس جوين ميشود او جوان است و
  .  در قضاوت صائبش اورا ياری رساندصميمانه مطالبی را درخدمتش قرار ميدهم تا شايد آنرا شاد باش ميگويم و
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 چندان مفهوم بوده و از سمت چپ نا اصطالح مخصوص دينی است و" تکفير" نخست اينکه  !    برادر عزيز
رقص آتش وپرواز "نوشته ای از ه ، من دوباره بندن چندين بار نوشته ای شماز خوابعد اديگر اينکه  . بکاربرد ندارد

، انجماد ليد، ايستائی، تقتکفير، استبداد"؛ ولی نتوانستم از آن ر خواندممراجعه کردم وآنرا بادقت تا اخي " ...شاهين تا 
م برداشت شما را موجه ا هبرای دقت بيشتر نظر عده ی ديگری را نيز جويا شدم آنه. را بيابم" جازدگی در و

يزی را مستبدانه بر او تحميل ياچ اصال بحث آن مقاله چنين نيست که بخواهد آقای نگارگر را تکفير کند و. نميدانستند
آنجا  ، در روال آن بحث اصال طور ديگری است. درجازدگی بچشم نميخوردتقليد و ودرهيچ جای آنهم انجماد . کند

نوشته ی   داخل گفتگو ميشود و،که کامال با آن آشنا است،  فکری– يک روند سياسی کسی بايکی ازمقامات رهبری
از او ميخواهد که باری   است به استناد مدارک به او بازميگرداند وخود ش ی آئينه ی تمام نمای چهره اورا که 

 يا مردم ساالری"  مقاله یدر. يگران نسبت دهد، نه اينکه تمام عيوب را به دگشت انتقاد بطرف خود هم برگرداندان
است که خود را ساالر مردم  بحث برسر روشنفکری – که شما از خواندن آنهم چيزی نگفته ايد – "روشنفکر ساالری

 رمن خير تورا بهت" ميگويد می پندارد و" رمه های نادان گوسفندی" مردم را برآمد ميکند و" شبان " ، درمقام ميداند
س آشنائی عميقی که با نويسنده اما نادر در نوشته اش به اسا و. "اری در فهم من شک کنی توحق نداز خودت ميدانم و

 ميبيند خود نويسنده ، همين صفات را در تشکيالتی اش دارد، ايدئولوژيک  و پيوند سياسی، عملکرد او وی آن مقاله
شما که . ر ميان نيست، چه رسد به تکفير انجمادی دايستائی و ، تقليد واينجا استبدادی درکار نيست. وياددهانی ميکند

چنين . فرصت وارد شدن به اصل قضايا را نيافته ايد فقط با صغرا کبرا کردن کلمات به نتايج ديگری رسيده ايد 
  . يتواند درست باشدبرداشتی نم

بی  ساده و درجه ای يک عنصر رهبری کننده ی اجتماع تغيير جهت ١٨٠تغيير جهت دادن !      واما آقای نگارگر
گذارد که نميشود از آن سطحی بد اجتماعی بجای مي ، بلکه اثرات خوب و مربوط به فرد آن شخصيت نيستاثر و
  . وه دهيدموجه جل ميخواهيد آنرا سطحی وولی شما . گذشت

 يا بعنوان يک آدم عادی همه روزه جهت وقتی شما در يک سبک ادبی يا هنری جهت عوض کنيد و! محترم     برادر
 رهبری يک انديشه ی دح؛ ولی بعنوان يک عنصر آگاه دردخودرا تغيير دهيد آنچنان مسئله ی شايد بوجود نياي

برای رسيدن به اين  به عمل در آوردنش در سطح جامعه اقدام شود و تبليغ و ، بويژه اگر در جهت ترويج واجتماعی
عده ی زيادی از افراد جامعه به آن سوق  اده شود و، نظامی وغيره استفز ابزار ديگری مثل تشکيالت سياسیمنظور ا

 هم زنجير و من ای همرزم و"ر سوال  به همرزمان تان بگوئيد شما مرتب در پاسخ ه عمل کنند و داده شوند و
ز فرد اعتماد داشته باشند درين صورت ديگر تغيير جهت شما اثرش ا آنها هم به شما باور و و "همی دانمهمسنگر 
 را  عهجامتاثيرات بدش  تاثيرات خوبش به جامعه نفع ميرساند و. ارد ميشوداجتماع ودر نتيجه بر مع وبرج گذشته و

يا تصميمی داشته باشند  افراد زيادی از جامعه بدون اينکه خود بخواهند و.  مهلکه ميکشاندحتی سقوط و به بدی ها و
درچنين حالتی .  يا حتی قربانی ميشوندن سود ميبرند ويا از آ.  يا بد آن قرار ميگيرنددر محوطه ی اثر گذاری خوب و

، چنانکه در صورت عملکرد مثبت. ای اجتماعی فراتر از نقش فرد استمروجين انديشه ه است که نقش رهبران و
 وشايد مليونها انسان است بنام نامی عده ای از رهبران  عملکرد هزاران وی افتخارات مقاطع معين تاريخی که نتيجه 

درصورت اثرگذاری منفی نيز تاريخ جوامع بشری منطقا حق دارد با رهبری .  حتی يک رهبر سکه ميخوردشايد
انستند مردم ميتو"اخير شان گفته اند ی نوشته اينکه آقای نگارگر در. کندانديشه های ناسالم تصفيه حساب   وجريانات
های مردم شرکت ميکنند کليه اناتيکه توده در تمام جري. برخوردی خيلی دور از انصاف است"  مرا نپذيرندحرف

رنج بيکرانيکه از . تی دورنمای کار را بدانند نيستندح ن جريانات عناصر آگاهی که از الف تا يای مسايل وصفوف آ
زنه ی که تصور روشنی احساسات پاک شان آنها را واميدارد که به سوی هر رو شرايط حاکم بر آنها تحميل ميشود و

 در آن ميگيرند ورار دانش در آن رشته ق دل صادقانه زير رهبری مدعيان فهم و با جان و  راه بيافتند و،از آن ميرود
وقتی هم .  راه درست را بنماياند محاسبه کند و دقيقبد را  رهبری جنبش هاست که بايد خوب وبطور کلی. راه ميروند

 بايد هم چنين سنت برحق تاريخ است وحسابگيری  اين .هستنداصلی فقط رهبری ها حسابده  راه به بيراهه کشيد فقط و
  . باشد

دارودسته ی گسترده ی صدام حسين فقط او ويا   چنانکه شما شاهد هستيد از تمام حزب بعث و!خواننده ی عزيز   
ضور نداشته درحاليکه صدام شخصا در هيچ يک از کشتارها ح.  از رهبری محکوم به اعدام ميشوندتن ديگری چند

گرائی اسالمی بذات يا مثال بنياد. او بکار گماشته است عمل کرده اندتشکيالتی که  ، دساتيرش وبلکه انديشه ی اواست 
 آن را جهاد ، عملکرد بهآن به تشکيل القاعده دست ميزنندعده ی ديگر درترويج  ؛ ولی وقتی بن الدن وخود گناه نيست

حق دموکراتيک داشتن "ه ميسازند ، درينصورت مسئله فراتر از د از انسانها گوشت تکه وپارمينامند وتوسط آن جها
 خلق افغانستان مبلغين وموکراتيک يرهبران حزب د به همين نحو و. ی انديشه استويا به اصطالح آزاد "يک انديشه
بايد   است و، آنها زير نام آن انديشه جناياتی را مرتکب شده اند که نابخشودنیساده ی يک انديشه نبوده اند يا حاملين

  .حساب پس دهند
تا آن حد به آن فرو رفت که درترويج   بحث اينجاست که نميشود در سطح رهبری انديشه های معينی قرار داشت و    
ران ناپذير زيانهای جب هزارانی را درآن جهت سوق داد و ساختن انواع تشکالت وعملکردها دست زد وه تبليغ آن ب و
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        عنوان ه ، در آنصورت ب در جهت ديگری بودی رهبرسود ا همين که ورق برگشت و، امنيز بر آنها وارد کرد
 راه احتماال به نفع روشنفکرانه عليه تفکر اوليه وتاب  وچند جمله ی با آب  پای خود را پس کشيد و" آزادی انديشه " 

  .  خيرو خالص سرهم بندی کرد و،سود آور بعدی برای خود
ه ن تاريخ بازخواست نميشد ويا بپذيرند هيچ جنايتکاری در ند وع بشری چنين چيزی را ميپذيرفت    اگر تاريخ وجوام

، ها مال عمر،حالتی کسی حق ندارد ازجرج بوش ها، شارون ها، صدام ها، بن الدن هااصوال در چنين . ميشود
هزاران جنايتکار ديگر تاريخ بپرسد که ... و ، علومی هاگلبدين ها، سياف ها، ربانی ها، خليلی ها، محقق ها، تنی ها

طور آن ما ديروز: خلق افغانستان بگويندموکراتيک يسادگی مثل رهبران حزب ده  آنها ميتوانند بچرا چنين کرديد ؟
ا دربند شما با مقصر شمردن ما آزادی ر می انديشيم ، اين آزادی انديشه است وامروز اين طور ميا نديشيديم و

 بربادی يک حتی ويرانی های يک کشور و خون ريخته شده ی هزاران قربانی  و" آزاد انديشی " ه  با اينگون.ميکشيد
 اند که هيج کس "تحول آزاد انديشانه " ، فدائيان يک  قربانيانبخشيده ميشود و" آزادی انديشه "  جامعه همه از طرف
باز با زيرکی خاص شان در راس جامعه " شمتحول اندي "و" خردمند"تازه اينکه همان رهبران . پاسخ گوی آن نيست

پوست مردم را  باز با انديشه ی جديد شان گوشت و و) مثليکه هم اکنون در افغانستان قرا رگرفته اند ( قرار ميگيرند 
 تا آزادی عقيده کوچه عوض ميکنند و و" آزاد انديشی" باز با استفاده از که نچليد يتاچليد ميچالنند وهروقت ميخورند و

  . هايت اين فاجعه ادامه مييابدن
،  مردم قربان شدهی جامعه ونه هم کسی حق دارد بجا نه روا است ونه بجا و" آزاد انديشی" اينگونه !     نه عزيزان

   .س بدهندبايد حساب پ  شان پاسخ گوی هستند ورهبران اجتماعی از هر کار. حه بگذاردپای آن ص
؛ ولی  نزده ودر مثال های باال نميگنجد دست به جنايتا آنجا که من ميدانم،ختری يا آقای نگارگر، ت    مضطرب با

ش جامعه را باعقيده اش به مردم پيشکراه تحول  يک رهبر سياسی تبارز کرده وحيث درمقطع خاصی از تاريخ به 
 تصرف  ابزار برایبوسيله ی آن در تطبيق اين راه افرادی را گرد آورده توسط آنها ابزار عملی ساخته و. نموده است

سياسی  ، ايجاد تشکالت مختلف صنفی واهرات خيابانی، اعتصابات که شامل تظدرين پروسه. قدرت عمل کرده است
در . توظيف نموده است انگيخته و افرادی را در اجرای آن برميشد تا به ايجاد کانون های مسلحانه دستور داده و

، کار طرد شدندمظلوم از بيگناه و دها انسان پاک ويارانش ص گارگر وتير آقای ن تحقق دسا کردها وعملجريان اين 
عده ای زير همان  خانواده ی شان از هم گسيخته است و  فاميل و یحتی شيرازه وزندانها افتادند، شکنجه شدند ه ب

"  طر بينمض"ن به شعر  سايت گفتمارشما به خود زحمت دهيد د. شکنجه ها به بيماری های روانی مبتال شده اند
 درسايت يا در .اين قربانيان را در خواهيد يافتقای فرهود مراجعه کنيد وآنگاه شمه ی از عکس العمل سروده ی آ

                             Vision of communism.blogspot.com   
  .رزم سابق آقای نگارگر را بخوانيدچلنج يک هم واکنش خشماگين و 

  پرچمی ها و–خلقی  چه بسا اگر مداخالت اجانب در کشور ما صورت نميگرفت و، طلبر گرديم به اصل م ب   
،  يارانش بقدرت برسند، تصور ميرفت جريان تحت رهبری آقای نگارگر ونی هارا از بيرون حمايت نميکردنداخوا

ر تغيير انديشه ی  بفکقای نگارگر در اريکه ی قدرتهيچ عقل سليمی باور نميکند که آ که درصورت چنين دستاوردی
بد  کاری که نشده خوب وه ، خدا ميداند و کسی هم حق ندارد به درحفظ و تداوم قدرت چه ميکردنداينک. شان ميشدند

  .  به تاريخ حساب ده هستند به افراد زيادی و، به حيث يک عنصر آگاه رهبریولی تا همين جا ايشان. اندبچسپ
هد من درآنجا به تری توجه شوقبلی من با دقت بيش به نوشته ی     اگر مردم " مقاله یدرگرنگار آقای های  گفت
اعتراض  بسته شدند ولی  ن به رگبار انتقاد و ديگرا،برخورد کرده ام که در آن فقط زير نام روشنفکر" ساالری

) روز وامروز دي( ت که در تقابل کامل يکديگر اند من گفته ام از دو گزينه ا.  استکوچکترين انتقادی از خود نکرده
آقای نگارگر . "خودشکن آئينه شکستن خطاست"به آن رفته ای از خودت انتقاد کن، به غلط   تو يکی اشتباه است و

در مورد ضرورت تغيير " ...همه چيز معروض به تغيير ودگرگونی است "درنوشته ی بعدی شان تحت عنوان 
نادر عزيز همانطور که بعد از چندسال خانه تکانی ميکنيم ":  اند خانه تکانی مغزی شان نوشته مواضع ايدئولوژيک و

  " ... .نوعی خانه تکانی مغزی نيز ضرورت داريم ه چيزهای بدرد نخور خانه ی خودرا دور ميريزيم ب و
 اساسات اصلی آن نشسته پاک ميکنيم و غباری را که بر روی خانه و ست که گرد ون    برداشت من از خانه تکانی اي

بهمين . خانه ی ما تميز تر وبهتر شود ميريزيم تا بدرد نخور خانه ی خودرا دورکهنه يابقول ايشان رسوده وشيای فا
ولی ما . سالم را از انديشه ی خود ميروبيمگردوغبار نا ترتيب در خانه تکانی مغزی هم چيزهای بدرد نخور و

، همه اشيای خانه را سرچپه به جای سطح ببريمسقف را  قف آن وه تکانی سطح خانه را به سنميتوانيم زير نام خان
چنين خانه تکانی  در چنين صورتی همه چيز غير عادی و. دهيمدر را بجای کلکين قرار  بجای در وکلکين را کنيم و

در مورد مسايل فکری هم شما با برداشتهای نادرست تان از مبارزه ی  . اهل خانه نيز از آن بيزارزيان بار است و
 ستم آن برگرده ی خلق تحميل ظلم و به ماهم ميگفتيد که تا موجوديت نظام طبقاتی و رگذشته فکر ميکرديد و دطبقاتی،

 پنداری را بايد بدور اين چنين . سروريش شانرا اصالح نکنند، مبارزين به عنوان اعتراض بايد لباس سياه بپوشند وما
يتوان انقالب را به انونهای نظامی توسط روشنفکران مطريق ايجاد ک يا بطور مثال فکر ميکرديد از. ميانداختيد

 نرا بدور بايد آ ،وتسه دون نداشتمائانديشه   لينينسم و–اينهم اشتباه بود وهيچ ربطی به مارکسيسم . پيروزی رساند
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 شما ولی آن تفکر انقالبی. ن يک خانه تکانی مغزی متکامل استاي دور انداختن اين اضافات الزم بود و. ميانداختيد
    :که ديروز ميگفت 

  مستی کن ، به پروازآ وتوشاهينی قفس بشکن            "
  " آزادگان داغ اسارت سخت ننگين است                                              که بر 

  
 سرچپه  همه چيز را ، درجه ای يعنی به ضد خود١٨٠غيير بات و شود" ضد انقالبی"ما ش، بقول اگر بخواهدامروز 

  : بگويد که ، آيا حق داردکند
   پرواز ونه مستی کن  ، نه             تو شاهينی قفس نشکن 

  )؟ ؟ ؟ ؟    (                                              که بر آزادگان داغ اسارت همچو تزئين است 
  

بنا چنين خانه    .ين تغييری را نخواهيد آوردينا چنشما يق.  تحول انقالبی به ضد انقالبی استآری آقای نگارگر اين
ضدانقالبی شده  ،يگويند ازجمعبندی تجارب انقالبهاآقای نگارگرم. د انقالبی را هم بخود روا مداريدتکانی مغزی  ض

راگردن  ازهفتصد نفريهود مبراسالم بيشپيا حضور درجنگ بنی قريضه به دستوروبه عرض ايشان برسانم که . اند
 از درينصورت شما .دههامورد ازاين قبيل و)  ١١٨٨ ص ، جلدسوم،تاريخ طبری( ودالی انداختنددرگ زدند و

  ، ضد آن چطور ؟ خونريزی تاريخ سرمايه داری يعنی ستم و...ضد اسالم هم هستيد؟ وجمعبندی اين موارد 
پخته   های محکمتر ودرس ، نوشته ها و امثال من درگذشته صحبت ها من و،    در مورد برخورد به کارل مارکس

ب  امروز اين نوشته ی شان که آبرآن بنا. شنيده ايمانديشه های او از آقای نگارگر  رل مارکس ود کاتری در تائي
 برای ما خيلی  زبان ايشان، در نفی کارل مارکس ازبدل ميشودتخم مرغ چگونه به جوجه  جوش مييايد وه چگونه ب

د کلمه را در ن مشکل است بتوا برايش که پيوند مسايل را درنظر نگرفتهکسی . من همين را گفته ام وسطحی است
درحاليکه در . خطا ناپذير گفته امد که گويا من کارل مارکس رانرگونه ميکگلذا برداشتی کامال د د ونسياق کالم ببي
بارها گفته اند خطای خود   بندگانی جايزالخطا هستند و..." گفته ام   ... و ی خود درمورد کارل مارکسهمان نوشته

اتهام  و  .نميچسپد به من مربوط نيست و" کس نبايد مورد انتقاد قرار بگيردمار" که پس اين جمله" مارا اصالح کنيد 
من نه تنها در آن  .دارم، چرند خنده آوری بيش نيستکمبود ميپن آنرا مبرا ازعيب و اينکه ازمارکس بتی ساخته ام و

  . نم که بحث شمارا هم دور از موضوع می يابم بيمی مورد بحثی را الزم ن
سوال برانگيز است  اينست که      مسئله ی ديگريکه در موضعگيری های آقای نگارگر بنظر من جالب خورده و

درکشور بيدادشان  بنياد گرائی مذهبی باتجاوزو ، وسرکردگی امريکاه جهانی ب امپرياليزمنيم که درين شرايط همه ميبي
 صرفنظر از تعلقات ايدئولوژيکش –وطن پرست افغان  برهر عنصر آگاه و.  موج خون براه انداخته اندندرجها ما و

 خطر درچنين حالی اين خطر تباه کن را گذاشته و.  بگويد، بنويسد و بيداد بشورد تجاوز و فرض است که عليه اين–
 چه معنی ميدهد ؟ آيا  عمده ساختنيده ی موجودخون غلته ب اشغال شده وتان افغانس در را،، آنهم خطر کمونيسمديگری

شما  .شتی نباشد، البته اگر در مثل مناقهدف مغشوش کردن اذهان ازجهت اصلی است يا تعصب بيجا ؟ مثالی می آورم
، کسی بگويد ند کنرشما حملهگرسنه ای ب اه با پلنگ تيز دندان وبگوئيد اگر روزی خدای ناکرده گرگ درنده ای همر

در آن .  متوجه باش که روزی تورا نخورد،ستموجود خطرناکتر ديگری هم درجهان ه بکارشان بگذار که اين دورا
گ خونخوار پلن لت شما به چنين کسی چه خواهيد گفت ؟ آيا معنی چنين حرفی بيدفاع کردن شما در برابر گرگ و حا

 مسئله پلنگ افتاده بجان تان نميسازد ؟ و طعمه ی بدون مقاومت گرگ    را، شما، دورازجانتانجه ی آننيست ؟ ونتي
  ، کجايش تغيير ناپذيری است ؟استيش تکفيرکجا اين . گارگر مخالفت کردممن با اين برخورد آقای ن اينجاست و

 که به عموميات برخورد ميکند جالب "تکفيرانديشه از سمت چپ"نوشته ی م که قسمت های از د بگويدر اخير باي 
باور ان دقيقا همان چيزی است که من به آن يک قسمت از نوشته ی ش.  ن آموختم ست و من از آوخواندنی وآموزنده ا

 ،وسوی سالم وهدايتگر  درسمت  نويسنده ی آنراقلم.  انجماد نخواند، اميد است اين باور را کس ديگری تقليد ورمدا
  . تواناتر ميخواهم

ارزشهای   انسانيت انسان و وسيله اند و ی عقايد دينی ابزار وحت  تشکالت و،آری من هم معتقدم که ايدئولوژی ها    
 سيله را بدور می اندازم، سيله بخواهد هدف را زير پا کند من آن و هرآنگاهی که و.  سجايای آن هدف استمتعالی و

. ته است ساخفش آنرااايدئولوژی هم يکی از ابزاريست که بشر برای رسيدن به اهد. اين وسيله هرچه ميخواهد باشد
نيز در طول ايدئولوژی هارا ،  ضرورت آن تغيير وتکامل دادههمچنانکه ساير ابزار کارش را متناسب با زمان و

تغيير " بنا ايدئولوژی را . رجای اوليه ی خود ايست نکرده استهيچ ايدئولوژی کماکان س. تاريخ تکامل داده است
 آزادی انديشه بخود  بنظر من آنچنانکه عده ای زير نام.استبدانه مست خواندن تعصب کور و" ويروس"ويا " ناپذير

 اين  بايد بديگران هم،دار شان در هيچ چوکات فکری نگنجدو کر گفتار وحق ميدهند به هيچ عقيده ای پای بند نباشند 
باورهای  با پايبندی به ارزشها و حق را بدهند که در رسيدن به اهداف شان نظم خاصی را درنظر بگيرند و آزادی و

ونه هم تکفير ديگران ... دگی، نه درجاز، نه استبداداست" ويروس "داشتن چنين عقيده ای نه. شان زندگی وعمل کنند
  . است
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، بحثی است استتروسيله ای برای رسيدن به هدف کارآاحوال کنونی کشور ما چه       اما درمورد اينکه دراوضاع و
         . خبره اش  شايد به صاحبنظرانريم بجای ديگر واين را ميگذا که درين مختصر نميگنجد و

      
                                                                      پايان 


