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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ مارچ ٠۵

 

 !درويش کابلی ھموطن گرامی آقای
 

بخشيده و دوستانه نظرم را که بنده را افتخار  ينا آزادگان خواندم ازۀرتال گرانمايين پوارا در   پر محتوای تانۀنوشت

خواستيد )   ضد تمام اديانهمبارزه ب(ھای خودم که به اصطالح شما  در قبال موضوعات مطروحه خودت و نوشته

 بايد خدمت جناب عاليقدر عرض بدارم که من در آن مقام علمی و فھم و دانش نيستم که تسلط ءابتدا.  سپاس یجھان

 توان خود از ۀاما تا انداز) يعنی جامع الکماالت نيستم. (ی ھمه چيز باشم کامل بر علوم داشته و پاسخگوی علم

ھای خودم که با باور ھای سخت به انسان بودن و آزادی انسانی آميخته است حاضرم توضيحاتی خدمت  نوشته

 . تان ممنونمۀاز َمحبت ھای انسانی و دوستانه مخصوصاً طرز نوشت. سانم بردوستان به عرض 

 در صد ھموطنان ما  ٩۵موع زندگی مردم  کشور مختصرا مروری صورت گيرد متوجه خواھيم شد کهاگر در مج

ھنگ تسلط کامل والدين و سياسی محيط بوده و فراجتماعی ، دينی و مذھبی، دامان خشونت ھای خانوادگیۀرشد يافت

 نو جوانان و جوانان ،ھا طلق بچهو عدم توجه به مشکالت اطفال و جواب ندادن به  سؤاالت  آنھا و ھمچنان اطاعت م

 ھای مساجد در چو کات کلچر دار و ھمچنان مال آدم ھای صاحب رسوخ و زمين دار و پول، و قوم خويش،از والدين

عدم واکنش در . آورد  بار آورده و میه ی و قسما اسالمی مسلط  بوده و سر پيچی ازآنھا عواقب بدی را به ئعنعن

باشد چون ھر  ای از احترام به والدين می ھنگ نمونهدر زمان طفلی تحت تأثير ھمين فر کرد ھای والدين مقابل عمل

اما .  باشد بوده و مبانی غرض تنظيم نظم خانوادگی و حفظ شرف و آبروی فاميلی عمل والدين از عاطفه و مھر

اند   قبول اجباری آنچه گفتهکرد والدين بايد خواستار نگھداشت اصل احترام به بزرگان بوده نه بيرون از چوکات عمل

 تحليل و بر رسی نمود آنوقت در صورتی که گفتار شان با معيار ھای مشخص انسانی و ، بايد شنيد!يند گو و يا می

                                                        . قبول نمود،احتماعی برابر باشد

 افراد انسانی ۀ ای مراعات شود که ضرری انسانی متوجه حقوق ھمه جانبو اين احترام به بزرگان ھم بايد تا اندازه 

 ! و مبارزه نمود نه صبر و دعا-جامعه نگردد که در آن صورت بايد اعتراض

 نحوی از انحاءکه  به ی  دنباله روان شيوخ عرب و آنان، مال و مال زادگان،اما چون معموال صاحب رسوخ قومی 

ھا ھمه در بر خورد بامردم  حفظ منافع اقتصادی و سياسی خود و باداران شان   آن،ندباش  قدرت حاکمه میدر خدمت
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  در صدر کار شان قرار دارد بايد مواظب شان بود

ھا  ی ملتتنھا است که اين طوايف در ھمکاری با مرتجع ترين نيروی ھای سفاک و خونخوار بر شانه ھای عقيدقر

  منافع قدرت مندان جھان است  سوق میۀاريک و سياه که تأمين کنندسوار بوده و آن بيچارگان را در مجرای ت

،  مولوی، مال،چلی (خور دھد که اين قشر مفت  تجاوز اعراب بر کشور ما نشان میۀ سال١۴٠٠ تاريخ ۀمطالع. دھند

 جنايت ھا و ،زير ھر نام و نشانی که بوده و باشند مرتکب خيانت ھا) ی دينی و مذھبیپيشوا، - آيت هللا، االسالمةحج

 ما گرديده اند  و يا ھم وسيله ساز اين اعمال و اين مال گک ھا ھميشه با خواندن چند ۀمظالمی در حق ملت بيچار

با ما   صحبت  داشته .. …دانند از آسمان و زمين و کائنات و  فھميم و اکثراً خود شان ھم نمی  عربی که ما نمیۀجمل

 . خواب مردم را سنگين سازنددانند چه وقت و چطور می، دارند و می

 ، ايمان، مسايلی چون صفات خداۀھای مھمی در بار ھفتم و ھشتم ميالدی جرو بحث/در قرن اول و دوم ھجری  

اختالف اين ياد داشت که اساس ه  مذھبی پديد آمد و بايد ببين مردم در گرفت و فرقه ھای متعدد جبر و اختيار ،گناه

فت و حکومت اسالمی بود نه ديگر بينی و يا تحليل موضوعات دينی و مذھبی و ھبی خصوصيات خالفرقه ھا ی مذ

گاه ھای متفاوت در اصول اعتقادات و روابط انسان با خدا منجر به موجوديت   ھا به پيدايش ديدھمين کشمکش

ن مراکز يانه افکار در سه قرن اول اسالمی بغداد و بصره بود و در  گومرکز پرورش اين . علمای فقھی گرديد

که اين گرايشات سياسی منجر به ايجاد مذاھب . ايجاد مذاھب و فر قه ھای اسالمی بيشتر شکل سياسی داشت تا دينی 

 شعيه ، اماميه،زيديه) کيسانيه(فی و مالکی و شعيان که به نام ھای شعيان ميانه رو حن ، شافعی، حنبلیۀچھار گان

يان و مسلک ھای علو ،يانغالی ھا نصير ، اھل حق، شيخيه،لھیفيان نعمت اھای مثل صو جعفری و اقليت ،غالی

 ،فان مسيحيتعر،فان ھای ھندیو بعداً ھم عر معتزله ، اشاعره،يهبريلو ،بنديهچشتيه ديو، شبنديهقن ، قادريه،صو فيه

ل  تصوف اسالمی و گروه ھای کوچک مث،ين بودائآ ،ين چينئآ –ھمن ھای بر ينئآ و ،فان چينیعر ،فان يھودیعر

ی گری منجر شد که اين  ئقاديانه و در اخير ھم بھا ،يهصفو،  تور بخشيه، مولو يه،ديهشھر ور ، کبراويه،اوسيه

توان دليلی شمرد که استعمار ما را اسير شاخچه ھای مسموم  ھا  ھمه شکل سياسی داشته تا دينی و اين ر ا می پديده

  .  استچنگال آن برای ما بسا مشکل گرديدهانواع نھال ھای افيونی ساخته   که خالصی از ۀ کنند

ر اين دنباله روان شيخک ھای عربی ددست ھم داده و مارا به ھمکاری ه تجاع داخلی و استعمار جھانی دست بار 

گذارند تا  ھا نمی  آن!ھبی خود باشيمھزاران سال مصروف حل اختالفات مذموقفی نگھداشته اند که بايد صد ھا و يا 

ی است ؟ چرا بايد با دين بود ؟ و اين ھمه اديان انيم چرا دينداری ضرورم  و بدئي دين توجه نماءنشابه اصل و سر  م

بينيم که ھمين اديان است که مارا نا آگاه و بی توجه به حقيقت يابی   يند ؟؟ و میگو اند و چه می چرا به وجود آمده

 شما را خراب کند ۀھای را نخوانيد که عقيد ھا و کتاب هيند نوشتگو دارند و ھميشه دکانداران دين گفته و می می نگه

 و !شود چند کتاب داستانی نگھداری می کتاب نخواندن ما حدود فکری ما در ھمان گفتار چند شيخک و ۀو در نتيج

ئی زا خلق نموده يعنی رفع اختالفات جفيت و مشغوليت که استعمار برای م بايد توجه نمود با اين ھمه مصروھمچنان

 ما وقت و ۀخاطر فالن واقعه و حدود فعاليت مغز عقب نگھداشته شده انجام رسانيدن مراسم مذھبی به ذھبی و بم

نھا عقب وظ ما قرح بدين مل!!مئي توجه نما،که چرا بايد ديندار بود ت کافی نداريم تا  در اصل پيدايش دين و اينأجر

که در فاميل مسلمان متولد و زير قوانين اسالمی  نمو يافته ايم   اينخاطره  حال که ما مسلمانيم ب!!ايم و می افتيم افتاده

که دين چه   دين و اينۀبايد و حتماً مسلمان و پيرو قوانين اسالمی باشيم اما در شرايط کنونی با در نظر داشت ريش

 انسانيت ۀابراھيمی در بارر خدمت کدام طبقه قرار دارد الزم افتاده  که بايد بدانيم اسالم چيست و اديان گويد و د می

 .و يدگبرند ؟  و قرآن چی مي يند ؟ ما را به کجا میگو ھای انسانی چه می  آزادیو
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کتائی ياد دارند تا قبل از والدت چند مالی نه طنان ما ب چيست ؟ و چه نوشته شده ؟؟؟  ھموآنما بايد بدانيم در قر 

 چلی گری به ۀيت مال ھای وطن ما از رتبالمللی اکثر ينھب سازی استعمار ب مذۀيکپوش و االزھر رفته از فابر

که از مار ھای ھزار سر و کژدم ھای دو  مولوی گری رسيده بودند در مباحث مساجد و خطبه ھای جمعه جز اين

 ،شته ھای آسمانیعبادت فر .ضرت آدم و جدائی ھای يعقوب از يوسفصد نيش و پرواز ماليکه و عرض  شانه ح

يند و با موجوديت توليد مال سازی  درکمپنی ھای ما بگوه يگری نداشتند بچيزی د...... ن به آدم وسجده نکردن شيطا

يت هللا ھای جمھوری اسالمی ايران بازار اکثر اين مالگک ھا کساد شده  و ئی ھا و آ پاکستانی و امر يکا-انگليسی 

اشتغال ) نامه نويسمثل شب(ھای غير مشروع ای پشاور به کار  ھفتاد و ھشتاد ميالدی در بازار ھۀدر سالھای دھ

 -  جز خشونت و بد گفتن از تلويزيون ،توان داشت داشتند حال از  چنين  رھبران دينی و مذھبی  چه توقعی می

 راديو و مسجد و دادن فتوای کفر و خواستار بودن کشتار  ديگر انديشان ؟؟

تبليغات دنباله روان دينی ما را .  اينطرف ادامه داردو خاموشی در مقابل خشونت ھای دينی از صد ھا سال به   

 که بايد خاموشانه و با صبر و شکيب بايد به آن تن ، چنين پرورش داده اند و چنين تلقين نموده اند!است چنين ساخته

منظور (ل اين نوشته ھا چرا علمای دين  که در مقاب اما اين. است ای  موضوع جداگانه ،که کی مقصر است داد اين

  . يک کمی بايد توضيح دھم ،دھند جواب نمی ) ھای بی ريش  تحصيل يافته االزھرچوچه ھای متجدد و مال

يان آسمانی گلو پاره نموده و  لی سالھا در  دفاع از اسالم و ادالمل تجاع   بينی که از تريبون استعمار و ارئمنطق آنھا

 ھای ھميشگی ئیيح دين را داشته و دارند ھمان ياوه سرااز محراب مسجد و يا مکروفون تلويزيون  ادعای توض

بوده و  ھر چه از دل تنگ شان بيرون داده اند توأم با کلمات عربی  و بدون مخالفت شنونده بوده و ادامه دارد و به 

 تفکر و اعتراض ۀاند زمين بانی ھمچو وعظ ھای به اصطالح اسالمی شدهان ھموطن شريف و نازنين من که قرھزار

شنگر ھای نسبی انترنتی رو  استفاده از آزادیدر گفتار پيشوا ھای دينی برای شان مساعد نيست و  من  خواسته ام با

نھا دست و پای آزادی ھای ما را به نفع زور مندان بسته است و استدالل يات مرموز و تباه کنی باشم که قرآن ھدا

ين ا سال است از١۴٠٠ چيزی که آنھا به نام  و ھدايت آن  ھمان!آن است ھمان قر!ھای آسمانی است من ھمان کتاب

 آن و از اسالم صحبت میقراز انجيل و از  ، من از تورات!فته و ملتی را سالھا به خون نشانده اندمردم قربانی گر

ن  ز،داند  تا رو شن شود اين آيات قرآنی که بردگی و غالمی را جايز می،آنی است  مبنای صحبت من آيات قر!دارم

دينی که در  دفاع از جباران و ستمگران نشسته وچپاول .... و شود نصف  مرد در حقوق حساب میدر نزدش 

 دارند چه نوع دينی است؟ دانند و بينوايان را به صبر دعوت می زندگی و ھستی مردم را جھاد و مقدس می

 ِعطر زدن خانمھا را ،داند  جاير می ساله را۴و اينکه دنباله روان شيخک ھای فضول اعراب ازدواج با طفل  ...

صا اعراب  باشند که در خدمت بيگانکان مخصوتوانند باور ھا و عقايدی ھا ھمه می  اين،کند حکم زنا حساب می

آنی ھای  من ھمان قر استناد در نوشته ! محروم اجتماع ما باشدۀ خواست ھای انسانی و مشروع طبقۀبوده و لگد کنند

 آنھا ،ندين باره صحبت بداراشوند در که علمای دين حاضر نمی  اين!گويند ان آن از آن میاست که مسلمان و رھرو

د و يا بنويسند توانند بگوين  نه نمی!آنی غلط است ؟توانند بگويند اين آيات قر ھا می مگر آن. چيزی برای گفتن ندارند

 دليلی ، تثبيت اين موضوع بايد دليل بياورند و برای آن غلط استرداشت من و امثال من از قفقط ميتوانند بگويند بر

داشت ن خواھد بود که من و امثال من برآن بدار ند نتيجه ھما چون ھر نوع تفسيری که ايشان از آيات قر!ارندندھم 

  برای آنھا  اين مسأله که کسی مقابل آنھا بر خيزد و خواھان استدالل منطقی و انسانی باشد تازه است و .نموده ايم

مانند که چی  مدتی حيران می. قه ندارد  و چون تا حال کسی در مقابل  ياوه سرائی ھای آنھا قد علم نکرد ه استساب

 انگلستان و امر يکا باشند تا  موضع گيری خود را ،کستان پا، ايران،يند  و شايد ھم منتظر ھداياتی از عر بستانبگو
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  .روشن بيان سازند

نوشت ساز است چون به ھای من در يک سايت انترنيتی جھانی سر ط نوشتهاتبھا به ار ھر صورت طرح آنه  ب

ھا را بخوانند و به خالی بودن ماھيت گفتار شان پی  طن مسلمان ما آن نوشتهران و يا شايد ھم ده ھا ھزار ھموھزا

ھا با اين  آن. اشد يدار ی داشته ب که بروند که گفتار شان خری ندارندئالعمل نشان دھند آنوقت  آنھا جا برده و عکس

 !!ری ھای شانآينده اميد وارند  و دوام مفت خوخموشی ھنوز ھم به 

 من عليه ۀمبارز. بايد عرض بدارم که  چنين نيست.  من ضد تمام اديان استۀايد مبارز که نوشته  اينۀدر بار

ھب ھمکار و خدمتگذار که اديان و مذا و با درک اين تجاع و استثمار فرد از فرد است ار، استبداد،استعمار

باشد  چون استعمار جھانی به کمک   تيز خنجر  مبارزه  متوجه اين دالالن دين ھم میۀباشد يک لب چپاولگران می

نوشت  سالھای سال  سربا سرکوب خونين ملتھاھنگی نموده  را اشغال نظامی و فر ھاکشورھمين خود فروخته ھا  

يکان بھره برده و  آقائی در ادی و معنوی شان به نفع خود و شرم منابع م  و از تماگرفتهدر اختيار خود ھا را آن

گری منطقی از ماھيت خدمات شان به ء  پس بايد با افشا.نمايند جھان را با اسارت و غالم گرفتن ما حفاظت می

 .ھا  بر خاست بيگانگان پرداخته و به مبارزه عليه آن

تماعی جھای ا  شناخت جھان و پديدهۀھا را در  بار شته که تعقل انسانامذھبی در دنيا تا حال وجود ندھيچ دين و  

  سياسی و اقتصادی  با علم و منطق تفکر و راه يابی ، اجتماعی،ھای طبيعی  پديدهۀ تا ما در بار،معيار قرار  دھد

ما را مغز خالی بار ين د اشته اند تا اھنگ ملی و شخصيت ذاتی ما سعی بر  فر، انھا با دزديدن شعور انسانی.نمائيم

 . خواسته است  سازند که دل ايشان مییرشد داده و پيرو آن موھومات، آورد ه 

بايد عرض نمايم که در سر زمين ھای فقير نشين  بيشتر مردم به پناه گاه معنوی  :  تکيه گاه معنوی ۀدر بار

بختی ھای  بد، اجتماعیه ھایعھای ا صلی فاج که آنھا علت خا طر اينه چرا ؟ ب. دارند  ضرورت احساس می

برند و علت اين ھمه نا  سر  میه ھبی برا در ک نکرده و در گيچی عجيب مذھای زندگی خود  ماندگی انسانی  و عقب

دانند به آن ملحوظ احتياج به يک  ماليماتی  روزگار را که فقط و فقط متوجه غريب و بيچاره ھای اجتماع است نمی

؟  مذاھب و اديان قدرت تفکر سالم ! نمايند تا بيايد و از حق آنھا دفاع کند  ر احساس می عادل و زور آو،نيروی قوی

اما بايد . ريم ي پر تو انديشه ھای سالم تصميم بگگذارند ما سالم و اند يشمندانه فکر نمائيم و در را از ما دزديده  نمی

ه ما احتياج به يک ک  اما اين!ساندر نی ما نمی به نتايج دلخواه انساتوجه داشت که  ھيچ نوع اتکای معنوی ما را

کنيم و توان مقاومت و  يت ما خود را ضعيف و بيچاره احساس میاتکای معنوی داريم واضح است ؟ چون اکثر

مبارزه را در مقابل ھيوالی جھنمی استعمار و ھمکاران خدمتگذار شان يعنی اديان و مخصو صا اعراب نداريم از 

گيری  يسته به تحليل و نتيجهکالت زندگی  و جامعه را سطحی نگراجتماعی دور بوده و مشتحليل علمی واقعات 

وريم از رستم داستان و يا اميرارسالن رومی و يا ديگر  اينجاست که مجب،دازيمتوانيم بپر ھا نمی عميق پديده

اتوانی رسيده و ما را در وقت ناشته باشيم تا به سر وقت ما طف دی در عالم خيال انتظار کمک و له ئقھرمانان افسان

ھا دور ھستيم و تکيه به نيرو ھای انسانی  دست انسانه ما ھنوز از فرھنگ تحرک و تحول جامعه ب.  کمک نمايند

ا مردگان  پيامبران و ي،ھا  فرشته، خود نداريم فقط منتظر و دست به دعا ھستيم تا کمک جن و پری و ماليکهۀجامع

 ،خيال، ياؤ ر،جھانی را که اعراب و دنباله روان برای ماساخته اند  پر است از اشباح؟ !سد اعراب به داد ما بر

اما بايد باور داشت که مشکالت زندگی و پرابلم ھای  .ين حالت تا حد ممکنا ما درنو نگھداشتواھمه و خرافات 

تقدير و سر نوشت که نه در  ؛ سياسی و اقتصادی  و فر ھنگی ما در شکل و ساختمان طبقاتی اجتماعی ما است

  . ن شدهيبرای ما از قبل تعي
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اعراب و يا ھر مشی  ھنگی دامنگير ما  بوده  بايد از دنباله روی و پيرو بودن بهشمول فقر فره فقر ب ما  که انواع 

  معنوی داشته وتواند و حق دارد برای خود  تکيه گاه ھر انسان می . ھيزيمنه که شکل غالمی داشته باشد  بپربيگا

ايد دنيائی قرار  که مورد ظلم و شدیانش خود معبودی بسازد قادر و تواناتر از خود که در مواقعبه تناسب فھم و د

تواند شخصی باشد نه سياسی و تحميلی    و اين رابطه می؟!گيرند از او دفاع نمايد و به کمک شان بر خيزد می

  . برای ديگران

به يھود گفت ) او( ما باشد چون ۀ نميتواند کمک کنند،يان سر بيرون نمايديبان اداما تکيه گاه معنوی که   از گرو 

ھای آدم سوزی زنده  ليون يھودی را در کورهياما وقتی ھيتلر فاشيست شش م) ترين قوم روی زمينبھترين و بر(

ھستی اما ) مسيح (پسرم تو : وقتی گفت  )  او. (توجھی به حال اين قوم بر گزيده ننمود  )او (اندزنده اندخت و سوخت

....... …ای محمد با فالن خانمت بخواب و از فالن دوری کن و : که گفت ) او(گذاشت تا به صليبش کشند و ) او(

 بتواند تکيه گاه معنوی من و تو بتواند باشد ؟؟؟؟؟؟؟) او(فکر نکنم 

ئيد نموده برويم أ ساينس اورا تکه)) او((اگر ضرورت باشد تا يک تکيه گاه معنوی داشته باشيم بھتر است به سراغ 

  ...نه

 !م افتاد  بروم به سراغ تکيه گاه معنویام را بعد آن اگر الز  بعد جامعه.من سعی دارم اول خود را بشناسم 
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