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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
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢اول مارچ 

 

 افتخارات دينی
 

اب   در تاراج زندگی  ئيد از  ميراث  اعرأھای يک تعداد از ھموطنان عزيز که در دفاع و ت تباط نوشته اربه

تال آزادگان به نشر ر ما زير نام اسالم تحرير و  در ھمين پورگر انديش  و اسير نگھداشتن مردم خوشباونسانھای دا

  تا چند سطری  مختصر به آنچه يک تعداد ما به عرب بودن اعراب و چپاول ھستی  و تاراج  شدمرسيده مجبور

 .  بنويسم،شان گرددين افتخارات نصيب اخواھند مفتخرانه کمی از گری ھای شان  می

فع استعمار ندست رو حانيون به ه ای برای سر کوب مردم محروم و مظلوم جوامع بشری ب توان وسيله دين  را می

يان سير تاريخی اديان چنين چيزی را به اثبات جر( جھانی و دوام تسلط   نيرو ھای سر کوب گر و مرتجع دانست 

ين راستا مال و او  در ) انسان با خدا حساب نمائيم مسأله فرق خواھد کرد معنوی ۀتنھا رابط را رسانيده و اگر دين

  یندياتی  از آن باور ھاگرد ھم آورده و با تر کيبی از چرآخوند و دنباله روان آن ھر چه خرافات و مبتذالت بوده 

فقط کالبد ھای بيحس و انسانھا ه آور فرو برده و از وجود ئھای نش اند تا مردم عوام را در خواب ساختهرا دينی 

د و تنھا موقعی کمرنگی آن باور ھا محسوس خواھد بود که با ن تا به تعداد پيروان خود افزوده باشبسازندکتی حر

  .خرد و دانش در تقابل قرار گيرد

ته و کامل قرار داشی در تضاد ئی از قيد و بند ھای ارتجاعی ووا پسگرائند که دين با  انواع آزادی و رھادان ھمه می

شود و به شرح تمام ھستی  و قانونمندی ھای اجتماعی با  بينی و رشد و تکامل ذھنی می گونه واقعھميشه مانع ھر

اند پرداخته اند  تا روند تکامل فھم  ريزه کاری ھای مزخرف و غير قابل باور که  ار بابان زر و زور طراح آن بوده

دست  و شکل سياسی به دين ه ای که دين رھبری ملت را ب  جامعه در ھر.و دانش انسانی را  به کندی مواجه سازند

 کور ذھن و افسانه ،ھا خرافه پسند دور افتاده و تعداد زيادی از آنه ھای زندگی ب اند افراد آن جامعه از واقعيت داده

 ، اعتراض،اند و در جوامع دينی ھر نوع تجسس پذير شده و توجھی به علل اصلی پسماندگی اجتماعی خود نداشته

 حياتی برای  تجديد بنيان ساختمان اجتماعی و سياسی آن جامعه خالف دين قلمداد شده و چنين ۀمبارز، تشکل انسانی

باشد و ھر نوع قانونمندی انسانی که  يت می بشر!!تنھا و تنھا دين و قانون آن نجاتبخشوانمود گرديده است که 

 بايد وباشند  باشد خالف دين بوده و طرفداران آن کافِر و بيدين می رو شن گری و تجدد خواھی داشته ، ترقیۀشالود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 خود  و ديگر ملل ۀ جامعۀکه با دگر انديشی افراد آن جامعه بر اصول جاريه و گذشت خاطر اينه چرا ؟ ب. بود شوندنا

ن و عقب گرايان جھان بنياد اجتماع دينی رو به سستی گرائيده و زنگ خطراتی  نابودی را برای سر دمداران  اديا

  .جامعه به صدا در می آورد

ھای ديگر که آن جوامع  مين سياسی و اقتصادی کشور خود و سر ز،توانيم با مطالعه مختصر امور اجتماعی  ما می

و پيشوايان حانيت ينانه و ارتجاعی روئحول  مثبت به نفع مردم قرار گرفته نقش خاره ھای  خاصی درحالت تدر  دو

 اعمال انقالبی و مردمی افراد جامعه را رنگ ۀبابان قدرت مالحظه نمائيم که چگونه و چطور ھم اردينی را به نفع

 مانع ھر نوع تحول مثبت آن جامعه ،ی داده و با کوبيدن آن آيده ھای پاک انسانی در ذھنيت مردمئخدا دينی و بی بی

و   از ھزاران سال به اين طرف سنگينی خرافاتبانيان دين بوده  که ما ھم يکی از قرۀمتأسفانه جامع . ديده اندگر

 ، خوش قلبانه،ن شيخک ھای اسالمھای دنباله روا و  به اثر فعاليتی را بر شانه ھای خود احساس نموده ئعقب گرا

 ، سياه و شرم آور تسلط  اجيران پاکستانیۀنا آگاھانه و صبورانه اين سنگينی را تحمل نموده اند مخصوصاً دور

ھا اسالم ناب  ھمه به ياد داريم که آن.. …ی را زير نام  شورای نظار و طالب و ئانگليسی و امريکا ،یروس، ايرانی

 ،جمعی  قتل ھای دسته،ن ملی و مردمیا مبارزۀحمانھای اسالم خالص با کشتار ھای بيرمحمدی را در چوکات بندی 

ج از خانه و صد ھا نمونه و مثال ديگر پياده ھا در خار  سلب حق کار کردن خانم،مسدود ساختن تمام مکاتب دخترانه

 داکتر ،فکر اسالمی کس نخواھد توانست اين رو سياھی تاريخی دينی را با والدت روشن نمودند که ھيچ گاه  و ھيچ

ی دين ئ استعمار به سپيد روۀاز فابريک.......  عالم دينی و، پژوھشگر اسالمی، پروفيسور اسالمی،اسالمی

  .يل نمايندمخصوصا اسالم تبد

 راديوئی ۀمصاحبدر زيادی دارد مثل واپسگرائی و تجدد ؟ ۀ ی و يا روشن نگری با مسلمانی از ھم فاصلرو شنفکر 

  :گويد عمل آمده آقای سياف میه   ب١٩٩٢  جون٧يکا که دررسول سياف با راديوی مردم امرعبدال

پسگرائی و پيمودن راه ھم ساز کار نيست ؟؟ واوکراسی با يعنی اسالم و دم) يگی ؟؟ ړاسالم و دموکراسی نه جو (

حمانه  شکل بيره  سال به اينطرف در رگ و خون ما  ب١۴٠٠ای است که از  در مسير قھقرائی زندگی تفکر و انديشه

نسانی ھنگ اصيل و باور ھای ايق شده که با زدودن فرزر آن با استفاده از خوش باوری و بی د انشی ما تۀو جابران

 و قبوالنده اند  و شروع  دادهما ه نام قدسيت و راه نجات انسانھا به  عربی را به خرافات و مزخرفاتما يک سلسل

 با قبول و اطاعت  و ھاکه توجھی به اين امر داشته باشيم بعضی آن بدون ھم بختی ما از ھمين مقطع است  و ما بد

 ی چاکر بودن ھم داشته و داريم ؟؟تخار ادعا  و ھم با پر روئی و افتطبيق کامل آن ھدايت و رھنمود ھا مطلقاً 

که به  اند که  به جنايات و آدمکشی ھای  اسالم  و ھمچنين برای اين ما را چنين رشد  و عادت داده... بلی چنين است

صد ھا ھزار مادران ما را و دختران اين سر زمين مرد خيز را به کنيزی برده و  زينت بخش حرمسرا ھای شيوخ 

که ما غالم و ارادت مند اعرابيم ؟؟  اين اعراب و دست  ينايم و شاد باشيم از ئ افتخار نما،ته انداعراب ساخ

ھا قد علم  مقابل مظالم مبارک و قدسيت دروغين آنرا  استفاده از جھل و غرور ما ھر کی ءنشاندگان بود که با سو

ھای سياسی  عدالتی قدرت که ضد ظلم و بی را ھر کسی ،است ضد منافع استعمار جھانی به پا خهبرا  ھر کی ،کرد

 سنگسارش نمودند و يا ،يدند دالالن اعراب و اسالم اول تکفيرش نمودند بعد دست و پا بربين المللی قيام نمود ھمين

  .ھم به تير باران شان لبخند زدند

خواست خود داشته و يا  بايد خود ما باشيم و حق زندگی نمودن مطابق ، چرا ما احساس اين را نداريم که خود ما

ما بايد حد !! و يا ھم کسان ديگر نه قوانين اسالمی و نو کران شيوخ عرب  سر نوشت خود باشيمۀخود ما تعين کنند

 !ن نمائيم نه اعرابي حد اقل بتوانيم خود ما دوزخ و بھشت برای خود تعي ،اقل حق فکر نمودن آزاد را داشته باشيم
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  ما بايد بدانيم کی .اين مائيم که در آتش دوزخ بسوزيم يا در نعمات بھشت باشيم  نه اعراب و دست نشاندگان شان

نوقت اگر آکنند و کی خواھيم بود و با ما چه خواھد شد  بوديم و بر ما چه گذشته است و کی ھستيم و باما چه می

  .افتخاری  موجود بود مستحقش ھستيم

مادر و دختر  ،  اسالمی و جھاد نا مقدس شان چند صد ھزار  خواھرۀايد که در ھر غزو خواندهدر  تاريخ اسالمی 

 به صد ھا ھزار خواھر و دختر اين سر زمين .بانی عياشی ھای اين مسلمين اسالم آور گرديده است من و تو ھم قر

 ھم افتخار نمائيم ؟؟   افتخار وقتی  مفھوم ھا  آيا به اين،فروش  رسيده انده در  بازار برده فروشان مدينه گروه گروه ب

 ،ستی  با خلوص نيتا خارج از ذھنيت گرائی و خيال پرخواھد داشت که ما نواميس ملی و سوابق تاريخی خود ر

کرد ھای مردمی در مقابل ھر نوع  وليت ھای انسانی و راه  بابی عملؤمس و فھم. وجدان پاک و آرام تشخيص دھيم

ن  و امتجاوز ، ھر نوع امتياز از طرف نيرو ھای امپر ياليستی،ی و دموکراسی وارداتیھرنوع آزاد، تجاوز

 نحوی از انحاء  خود را به .شان است داشته باشيمۀ ھای رو زان ھا را مکيدن از بر نامه ی که خون انسانئھا قدرت

سازد بلکه شريک  ما را نمینه تنھا شخصيت انسانی و ملی ن اعراب وحشی حساب نمودن ادعا و ثنا خوان  متجاوز

 .سالم گره ميزند فاشيست اھای استعماری بوده و نوکر منشی ما را با منافع استعمار و نديشه افتخاری به اشدن

 بيچارگی و در ، برده سازی،ھا در نوع اسارت قی ندارند و تنھا فر ق آنجھانی و اسالم در مجموع با ھم فراستعمار 

گی ت  آنھا در ارتباط به بند اس،خواھند  که خود مییھای طوالنی در ھمان چوکات مدتگھداشت ما برای  نماندگی و

 چون ذھنيت و بر داشت ما طوری. شويم که قربانی شديم و می و تو ھستيم اين من. من و تو کدام اختالفی ندارند

ارت گر  غتی ؟ آن يکی چه بد طالع مل ،افتخارات ديگران را افتخار خود ميدانيم ؟؟ چه بد بخت مردمیاست که 

 ھنگ و شعور انسانی ما ؟ی ماست و اين ديگر چپاول گر  فردارائی ماد

آيت هللا   مجددی ھا و صد ھا، گيالنی ھا، فھيم ھا، ربانی ھا، من که از موقف سياف ھاۀھموطن فريب خوردۀ نوشت 

النی  طوۀی سراب صالح در نوشتآقا(ک بار نوشت و بد ھم نوشت خور افتخارانه  ي مفتو  االسالم جانی ةو حج

ھمين پو رتال گرانمايه يک را در بخش آيدئولو ژ  که ھموطنان ميتوانند آن نوشته  شان٢٠١١ جنوری شان در

گان بلی خدا داد: ( اند   من  نوشتهۀدر اسالم و اعتراض بر نوشت بردگی ئيد سيستمأمن  با ته خطاب ب )مطالعه فرمايند

قيام عليه شان وجيبه . ناموس فروشی کردند   بلی ظلم کردند وطن فروشی و،ی را که خدا ندادهئاما آنھا. را خدا داده 

اين نوشته از چی نمايندگی دارد ؟؟ از وابستگی به )  .مائيدين راستا دقيق فرا فھم خود را درو فرض است لطفاً 

راوش نموده و تا اکنون که اضافه تر از تاسالمی است که از قلم آقای سراب  ۀ آزاد ؟؟ اين انديشۀ انديشاعراب يا از

ردم شريف ما نموده است معذرت نخواسته و ھيچ  فيصد م٩٨گذرد  آقای سراب از توھينی که به  سال می يک

    است ؟؟ شان از ديدگاه اسالم  و در دفاع از اسالمۀچون نوشت. کرده است ابراز نظر نمسلمانی راجع به آن

ھا  پورتال تقا ضا نمودند که غرض خراب نشدن عقايد مردم بايد جلو نشر ھمچو نوشتهادۀ آزدانندگان ی  ھم از گرئآقا

 ١۴٠٠ اين چه نوع عقيده و ايمانی است که با سابقه ای شود که سؤالی مطرح می)  يعنی نوشته من  گرفته شود(

  موضوع از متن قرآن توسط آدم با نوشتن  چند. … آيت هللا  و ، االسالمةداشتن مليونھا پيرو و ھزاران حج ساله و

 است  بايد   منطقی و انسانی، درست،استچرا شود ؟؟ اگر اين عقايد ر؟ ؟شود   عقايد خراب میآنگمنامی مثل من 

سيد ؟؟  چرا بايد ترقيقت چيست ؟؟تا ھمه بدانند ح!ويد گھمه بخوانند و بدانند اسالم چيست و  ضد  اين دين چه می

طور   مورد را فقط  اين دو ،ن نبايد ترسيدا مخالفۀاز ابراز عقيد  استول و سر نوشت ساز معق،اگر باور ھا انسانی

 .ھای نامرئی ما به اعراب نوشتم مثال از وابستگی

ھای  نوشته. … ای ھموطن ،ای برادرر خکنم ؟؟؟ آ  میابم را خرام و چه نوشته ام که عقايد مرد مگر من چه گفته
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 و فھميده. …خواھم تحليل شود  می… ی آسمانی است ھا ھمه از کتاب… است  آنرھمه از ق. …من را بخوان 

فتن و  دوزخ رفتن ما کيست ؟؟؟؟؟؟ کجای اين مسايل گمراھی يا بھشت ر… ھا  ول گناھان و يا خوبیؤشود که مس

 می آورد؟؟؟؟

ه صحبت نمائيم  تا بتوانيم  مردانه و صميمان،شيم شن شدن موضوعات ھستيم  بايد بی کينه بااگر واقعاً خواستار رو 

فنن  در  ای تبايد عرض نمايم که من از بی مصروفيتی و فقط برن  ا ورنه بايد خدمت شما مخالف!سيم به نتيجه بر

  .نبال کار خود بروم د اسالم نمی نويسم  که بعد از چند نوشته و جواب  بد و بيراهۀبار

 ۀمودبه فر. يک قربانی است . يک وظيفه است. ست رسالت اگبايد بدانيد اين نوشته ھا ي.  جانم چنين نيست! نه

  ما .رد کتوان شروع ی که میئبايد شروع نمود از جاسرانجام ) بازی با آتش است(الم . دانشمندم الفھموطن

ن نموده اند به کجا يداريم ؟؟ راھی را که برای ما تعي  میستشھميم  چی را به صد ھا سال است پرميخواھيم  بف

درين راه ما را بی حيثيت و بی  ،ايم   بيچاره شده،ايم ين راه قر بانی دادهاد ؟؟ و ما اين حق را داريم چون دررو می

  . اغيار گشته ايمۀ از خود بيخود و مست باد،اند  ھنگ ساختهفر

 ھمکاری تا با.  دين مخصو صا اسالم بنويسدۀکنيد در بار  آنچه درک می،دانيد ئيد ای ھمو طنان آنچه می پس بيا

مائيم گيری نرا تشخيص و حد اقل بتوانيم از قربانی شدن نسل ھای آينده جلوو راه خوب و بد  ھمديگر روشن شويم

   ! افتخار نکنيمميت و بيچارگی ما داردخارات اعراب که نمايندگی از مظلوبه افت. …

وقار   عزت و،ھا شرافت اين. ستندزي  می اين مردم دگر آن مردم و ملتی نيستند که صد ھا  سال پيش،ين ملتا  

غالمی و بندگی به اجانب حفظ نموده و در مسير تاريخ پر  نوع ر خارج از ھ"افغانيت"انسانی خود را در چوگات 

زحمت کش و  مردم اين. ی اسالم گرايان را تجر به دارندئشمول افتخارات کذاه ھمه چيز را ب افتخار کشور  خود

ه ئی سانی خود   با فرار از خرافات و افسانشعور انو  ار تجارت شما نيستند و با درکخوش باور ديگر وسيله و ابز

 خلق و پرچم ۀی از نجاست ھای پراگنده شدھای تلخ تاريخ و دور ش با واقعيت ساز نامعلوم درۀ آيند،زندگی نمودن

ه ھا ب قی ترين انديشه مترشنی  روی ھای مردمی و بسيج شدن درئد که با تشکل انسانی  و گرد ھم آدانن میخود 

گھبانی نواميس ن ھنوز ھم شرافت خود را حفظ و در ھا يش روند آن انسانی به پفان  و عدالتسوی يک زندگی شگو

 .رزميدھا خواھند   انديشهشا بوده و مثل قھرمانان مردمی تا پای جان برای تحقق ايننسانی کو اخالق املی و

 

 


