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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 مسايل ايدولوژيک

 
 .آزاد ل
 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٢

 

 يا نوکر عرب ؟؟، عالم ومتفکردين
  بخش دوم

 ار توم دۀ ھ،ن ھمـه مـن کـار مـای ھم دي

 نميشويم؟) ما(پس از کجا؟ چگونه؟ چرا؟

ھا اگر  ورنه اين(دانند  عالمان دين انتقاد پذيرنيستند و ھمچنان خود را به جواب دادن ھر سؤالی از مردم مکلف نمی

چيستی «سيده بودند که پر) عزيز نعيمی(جواب سؤال دانشمند و ھموطن گرانمايه ه داشتند سالھا قبل ب وجدان سالم می

ين کثافت کار ھا که به عنوان اين پور تال از اھای سه ساله ام در     نوشتهکه بنده ای حقير دری ھا سؤال  و يا ھم ده»هللا

 را  مباحثهرگذاشتند و د  بايد انسانی قدم پيش می،سيده بودم پرمسلمان و عالم دين  خود را قالب و باعث فريب مردم شده

 در  برای گفتن اما آنھا چيزی؛شد ال میشانيده شده بر م پوو بحث ھا حقايقی نھفته و قصداً تو اين جرتا در پر دندکشو می

 ارشاد ھدايات ،که خدا به آن ھا سپردهای گويند وظيفه  که می مقابل انتقادات و اعتراضات ديگر انديشان ندارند و اين

 در مساجد و يا ھم ،ف بندند و دوست دارند تا فقط در حر می  خدا تھمت گمراھان است دروغ بوده و بهئیالھی و رھنما

استانھای غير قابل باور ھا غرض خود نمائی به تشريح د ايتکه در س زيون ھا  با عبا و قبا جلوه نمائی دارند و يا اينتلوي

دانند و در پی فريب و   آنھا واقعاً خود را شريف می اگر!! امثالھم بپردازند ... عبادات ماليک و،و ثواب و گناه جن ھا

و از   قبل از ھمه بايد به جواب سؤاالت ھم وطنان بپردازند،ز تمام وسايل تبليغاتیاغوای مردم نيستند بايد با استفاد ه ا

ھا و سلف ھای شان   و ثابت سازند  آنچه آندفاع نمودهاند   را پر ساخته آنچه سالھا به مردم ما تفھيم داشته و مغز شان

ھا عالم و ھمه چيز  ؟؟ و آن!!باشد  ی و علمی می انسان، دين ھمه جانبه، حق بوده و دين اسالمهاند ب گفته و اظھار  داشته

 فقط ،دارند اند و بر نمی ين راستا بر نداشتهادم عملی و منطقی در قگز سفانه آنھا ھرأکه مت!! باشند  فھم اين علم می

انتقاد ھا ھنوز ھم باورمند  اين ھستند که بايد ھر نوع  آن!!  شان است ۀفريب کاری و اغوای مردم ساده انديش   وظيف

فته تقادی  غير دينی را بر دين نپذيرحيد  مطرح شود  نه خارج از دين و تو حيد ؟؟ و ھيچ انم از مبدأ تودرونی دين اسال

 ۀھا سال است که متکی به قدرت و پول زورمندان و استعمار جھانی در جاد  چون اين جنابان به ده،دھند و جواب نمی

 ھا اظھارداشته و يا می  بر خياالت روان بوده و عادت به شنيدن خالف آنچه آنعت و اطمينان کامل سواريکطرفه به سر

اند  واھی و خيالی بوده و به نفع اجانب غرض بھره  شود که بپذيرند آنچه گفته شان سخت تمام می  ندارند و برای،دارند

  !برداری مادی بوده است

ھای  ھا آدم  شنونده گفتار و روايت ھای آن،ھای شان   نوشتهۀ؟؟ و بسيار دوست دارند که خوانند!!مند  بيچاره ھا می شر

ھا تضمين و توته زمينی  ين صورت است که بقای آناسواد  نگھداشته شده  و خوش قلب و باورمند باشند  و فقط در بی

اره ھا  و گاھگاھی اين بيچ،گردد  ھای شان افزوده و چند گاو و گوسفند ديگر ھم به ثروت شان افزون می بر زمين
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توانيد در چھار چوکات دين ھر نظر و انتقادی ظاھری در طريق عبادت و   شما می،يندگو مستقيم و عير مستقيم  می

يند باشيد گو شما از ديدگاه دين میه ھا ب مند به آنچه آن يعنی شما بايد باور،قانونمندی اسالمی اگر داريد مطرح نمائيد 

فتن چيست ؟؟ و يا وقت نزديکی با خانم خود کدام آيات خوانده شود که از دخول و اب تشناب رق داريد بپرسيد آدح بعداً 

 سه ، ماليکه دو بال ،گی اجتماعی و ياعرش خدا اما حق نداريد از واقعيت ھای  زند،بی ناموسی شيطان در امان بود 

کرده و يا  ون را تعقيب میعکه چرا جبرئيل بر ماديانی سوار بوده و فر يا اينبال و چھار بال و ھم ششصد بال و

يند باشيد و ثانياً ھر  آنچه گو مند به  حرف و آنچه می بايد اول باور!! حق ند ار يد!!سيدبپر…پھلوانی يعقوب با هللا و 

 را ءشادات دينی علما ارۀضيح خواستن در بار پرسش و يا تو-ر غير آن نه تنھا حق انتقاد  د!!آنھا گفت بايد بپذيريد

ا باشيد ما تمام شرايط دينی  را بايد دار مشرک و کافر و زند يق ھم خواھيد بود ؟؟ بلی ش، ياغی ،  شما باغینداريد بلکه

 از ديدگاه يک منتقد دينی و يا يک شخصی که به دين  حق نداريدتا حق سؤال نمودن را داشته باشيد  در غير آن شما

 ۀھرچگردد  باعث می )وابی ندارندجکه  برای اين(فتن انتقاد شما  چون پذير،عقيده ندارد انتقاد و سؤالی را مطرح داريد 

  !!مال گردد اصلی و کثيف آ نھا بر

 اصلی ۀ و اين وظيف،سط باداران شانتو  و تير  باران، زندان ،تکفير !!  ھمه آنھا در مقابل چنين عمل يک جواب دارند 

 .باشد می) اشکال آن ۀبه ھم(عالم دين نا مقدسان  چپاولگر ھستی مردم در چوکات 

ود  خۀيش پيوند زدن اند دينی در تالش رو شنفکر  و متفکر دين ھميشه با مفکوره ھای  ظاھراً ،نام عالم دين ه طايفه ای ب

خی  تاريۀ ھا با داشتن سابق تجاعی مسلط  جامعه بوده است و گروھی از آنھای  سلطه گرايان و نيرو ھای  ار با خواسته

حانی و صاحب کرامات ھم ناميده اند و در شرايط امروزی کشور ما اين عالمان دينی د را روغير ملی و مردمی خو

 ، ھندوستان ، پاکستان ، ايران ،بستان ھان   مثل عرج تحصيلی دينی  ھای جديد در مکتب ھا و جايگاه ھای اکثراً درس

ری قبل از نام  استادی و  داکتری يا پروفيسۀز کلمھا با استفاده ا فته اند و بعضی از آنوانده و ياد گرخ و غيره انگلستان

 ما ۀشدی را  به مردم  بيسواد نگھداشته  دينۀشان خواسته اند در جامعه راھی باز و خود و افکار  متعفن و تاريخ زد

 است اند تا خود را در علم سياست  و جامعه شناسی ھم  استاد جلوه دھند و جای تعجب تحميل نمايند  و بعد سعی داشته

شنفکری و متفکر دينی ستاد بودن و داکتر بودن ادعای رو اۀعالوه اند  ب ينھا که در خارج از مملکت رفتها از یکه گروھ

ر  آن و جانشينی  يک سلسله خرافات سعی ي دنيا  و تغيۀھا با دستبرد به باور ھای سياسی  مروج  که اين،کنند را ھم می

ھای جاری  تباط روش دين را در  ارۀخيال بافانو کھنه  عقايد خواھند ند  و میکن  نمائی سياسی دينی ھم میهبر جلو

يان  آن بيرون  شود به شکل کثيف تر اما مقدس گورستان تاريخ دفنکل داده وآ نچه را که بايد در گوجوامع امروزی ش

شيدن ھای  مد روز و يا ھم پو لباس با جدد خود را دور نشان ندھند  ھميشه و يا اکثراً  تکه از دھند  و خود برای اين می

ھای خرافی خود را به شکل تازه   تا انديشه،شوند  ساجد و يا انظار عامه ظاھر می مدر) با افتخار( چلتار و لباس عربی

 سعی ھای روشن روز استفاده ھای شايانی نموده و دايماً  خورد جامعه تحويل دھند  آنھا از دانش و انديشهه و مدرن آن ب

پايه     و استدالالت  بی داليل خيلی نا درسترا با خرافات ذھنی خود مطابقت داده  و با ابراز   آننحوی از انحاءبه دارند 

 .جلوه نمائی نمايند

ترين مردم جامعه  باسواد ترين وبر،رينخردمند تاين قشر وگروه ابله روحانی در طول تاريخ بشريت ھميشه خود را

 . وھدايت دھی را مخصوص خوددانسته اندئیوامانر فر حقدانسته اند وھميشه

ھا را قشر بندی نمائيم اما در مجموع ھمه يکی ھستند اگر مالی  برای فھميدن بيشتر از ماھيت شان بھتر است آن

 محمد را خورد و محمد ۀنظر به فالن حديث فالن صحابه  مواد غايط: گويد بيسوادی با استفاده از خو شباوری مردم می

 توانند با مراجعه به ھمو طنان شريف می( ؟؟؟!!شود   سنه نمیھر کی آن را بخورد ھرگز در زندگی گر: به او گفت

خوش باور مسلمان طن ی را که در مسجد به حضور داشت صد ھا ھموئمانه و کثيف مالتيوب اين ادعای خيلی بيشريو
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ماش به اين موضوع ق مال و چلی از ھمين ، مرجع فقھی،عالم دينیکدام )   مشاھده نمايند،کند ما چنين نشخوار می

 قبل از رفتنش  به قصر سفيد »مولوی سيمين  عمر«  فقط   !! ھيچ کدام نموده اند ؟؟ ردرا تبصره نموده است ؟؟ و يا آن

نشر ھمچو ويد يو : ھای تلويزيونی خود گفت   در يکی از بر نامه، اسالمی اش به دست اندرکاران آنجاۀو خدمت صادقان

ھای فضله خور عرب ھستند و به اين مواد  ھا سگ ؟؟   اين!!شود  ؟؟ چون باعث بد نامی دين ما می!!خوب نيستھا 

؟ بايد اينھا را به حال خود شان گذاشت تا خود !!خور باله ز چه آدمھای کثيف و!! فضله خوردن عادت و افتخار دارند

ھای   تعرض  قدرت،يانات روان کشور  به زندگی مردم و جرن کشور بايدشان بخورند و کيف کنند و انسان شرافتمند اي

  مھلکهيناخارجی و به اسارت کشيدن مردم ما با ايجاد دولت فاسد و مزدور و خاين دست نشانده و راه بيرون رفت از

  !!خورد و يا ھم چنين گفت و چنان باله خور عرب چی خورد و يا میزکه کدام  توجه داشته باشند نه اين

نی ما تأثير گذار   ديۀ جامعفت چون اين ابلھان و کثافت ھا درالت ناديده گرذ و رقباحتھا را با اين ھمه  توان آن ی اما نم

 ۀوسيل بوده و ھميشه سعی داشته و دارند تا ذھنيت خوش باور مردم ما را در تاريکی ھای دينی و مذھبی نگھداشته  و

 .خوبی برای تسلط استعمار  باشند

کرد شان در چھل  رسی قسمتی از گفتار و عمل که در داخل کشور تشريف دارند  با  بر… دين و ان رھبر،عالمان دين  

  .ھا را  در گروپ ھای جدا گانه در يک انديشه  به نمايش گذاشت توان آن سال گذشته  می

 

  :گروپ اول 

 ، رھبر، االسالم ة حج، و يا ھم آيت هللاکتر د،انجنير  ،رپرو فيسو: د  بود  که با داشتن القاب نی خواھئ عبار ت از آنھا

 پرو فيسور ، پرو فيسور عبدالرسول سياف ،ر بر ھان الدين ربانی پرو فيسو : و امثالھم ملقب ھستند مثل  بابا،ھدايت گر

ت  حج، االسالم  سيد علی اکبر مصباح ةحج ،  آيت هللا شيخ آصف محسنی،انجنير گلبدين حکمتيار  ،صبغت هللا مجددی 

نی سيد احمد گيال ، حاجی محمد محقق ، رھبر  واسمعيل خان، داکتر انور الحق احدی ،صم با مذھبی تاالسالم مع

 ، رھبر مال عمر ھبر ر کريم خليلی، رھبر دوستم رشيد ، رھبر سيد جعفر نادری ، رھبر سيد محمد گالب زوی ، رھبر

 ، عطا محمد نور!!استاد، رھبر مولوی نقيب  هللا ، رھبر  حضرت علی، بر رھاحمد شاه مسعود، رھبرمولوی حقانی 

فھميد  فقط مشغول عياشی   که مسلمان نبود از اسالم چيزی ھم نمیۀ آن عالوهاين بيچاره ب(بابا  ظاھر شاه ،ابا بمزاری

ی در رديف نويتا ھند برۀبابای کرزی و اوالد بابا استفاده شد بد نبود  اورا ھم منحيث ۀ چون از کلم،ھای خود بود 

 مولوی ، وکيل احمد متوکل ، مال محمد ربانی ،ندان عبدالحق  از قومأتتوان با جر  می ھدايتگرانۀو از جمل) آورد

 . ياد نمود، ستانکزی ،گل آقا شير زوی) برادر حضرت علی (قای ياسينی آ ،نس خالص  يو،محمد نبی محمدی 

  

 گروپ دوم

ھا در  ھر کدام ازين مقام  اجل و لزوم ديد از آن عين نگھداشته اند تا در شرايطچند نفری را که استعمار منحيث منتظر 

دستگير  ، سلطانعلی کشتمند،تا رنگين سپن ،نور الحق علو می ،ظامی کرزیمشاور ن ھا استفاده نمايد مثل سليمان اليق

 ،سيد حسين انوری ) ند تشر يف ندارتان افغانس دراين دو نفر اخير بنا بر لزوم ديد سردار  و بادار شان فعالً (پنجشيری 

 فاروق ، بسم هللا محمدی، مسعود ء ضيا،امر هللا صالح،احمد ولی مسعود ،سيم فھيم ق ، عبدهللا عبدهللا، اتمر ،محمد اکبری

 کريم ،جبار ثابت ) ريکائی استخانم شان ام(انجنير احمد شاه احمدزی معاون مال ربانی  ، جاللی، رحيم وردک،وردک

که برويم به سراغ    مولوی شھزاده نام برد قبل ازاين، مولوی شير احمد، مال اختر محمد منصور ، سرور سخا ، خرم

بدون از چند پرچمی و خلقی که اسمای شان (ای را به ارتباط اسالميت   الزم است چند نکتهعالمان در خارج از کشور

 .شان  بنويسم) زنند  در  باال  ذکر شد و اکنون داد از اسالم ناب محمدی می
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ھا  به  که اين يکی زمانی) بدون چند نفر خلقی و پرچمی ھا(اری داشتند  اسالميت و ديندھا به شکل عموم  دو نوع اين 

 اسالم ،دندبر سر میه يکا و انگلستان ب امر،کستانيکيه و تا ج تر، اير ان، پاکستان استعماری شان در انھدايت بادار

 فقط و فقط ادعا داشتند که ،نمودند فتن ھر نوع قدرت دولتی را به شدت رد میو گر!!  بود شان شکل ديگریۀمطروح

زرگ جھان اين اشخاص در ھای بالمللی نيرو که با سازش ھای بين تا اين!! نام خدا جھاد نموده و خون می ريزند ه ب

شده  به شکل علنی وارد کابل . آی. اس.نوشت ساز شده و با ھمراھی صد ھا جنرال پاکستانی و اعضای آیوطن ما سر

گذشته بود که برای يکه تازی قدرت نمائی خود به دستور باداران شان نظر به ن مدتی ،فتند عنان قدرت را به دست گر

ی که داشتند و تعھداتی که سپرده بودند شروع کردند به کشتن و از بين بردن ھمديگر و مردم بی پناه و ئھا وابستگی

 خود  حاکم ۀبنوه کدام ب ھر،فتن قدرتھای شديد و قربانی گرفتن از ملت مظلوم ما و گر بعد از جنگو !! ر شريف کشو

چشيد  و تا ھنوز ھم  را نئی قدرت و حکمرواۀين  مزين رھبران و عالمان دا فقط کسی که از ،ديدندشت ملت گرنوبر سر

 . آی.انجنير گلبدين است  که با وجود نوکری به سیسوزاند آقای نيم کله  کشد و می کند و می ھر چه بتواند ويرانی می

ی ای داغ حکومت نمودن ھنوز بر دلش مانده و شعله ھای ليونھا دالر  از سی آيفتن م واواک و گر،. آی. اس.آی ، .ای

 کشد آن زبانه می

 ھای متجاوزين و اخواندورنماينده ه  بی که فعالً ئچمی  ھابدون خلقی ھا و پر( ی که اسمای شانئھا ھا ھمين ببينيم آن 

 !!گفتند چی میء اسالم  و جھاد  در ابتدۀ در باال ذکر شد در  بار) زنند  میغمبر

 از سھا و رواز بين برود) ر شان دولت ھای خلقی و پرچمی بودمنظو( ست ني کمو بايد.ھاد فی سبيل هللاج: گفتند  می

 ھا مذاکره  خلقی ھا و پرچمی ما با،خواھيم  المی میما حکومت اس!! يم خواھ  قدرت نمی؟؟  ما!!کشور خارج شوند 

 ....و لت مشترک نمی سازيم  با آنھا دو،کنيم  نمی

 با وکيل وزير ،بستان داخل کابل شدند  ھدايت امريکا و عر،نراالن پاکستانی جنشان دادند ؟؟ به ھمراھی چه و در عمل 

االن شان متحد و ھمکار شدند  و رچمی ھا مخصوصاً جنر خلقی ھا و پخارجه و نماينده ھای نجيب صحبت نمودند  با

 ھر ،ين جھاد شان فی سبيل هللا نبوداھا مشکلی دينی و مذھبی با ھم نداشتند؟؟ بعد از   ديگر آن ،ی نمودند شاھ پاداعالن

افه تر از  خود موجوديت اضتوانست در ؟ چون افغانستان با  اين کوچکی نمی!!شاه باشد ؟ بلی ھمهخواست پاد کدام می

ھا ادامه پيدا  مان بودند  کشمکش و سازش بين آن گروه و يا ساز، نفر ١۶شاه را بپذيرد و مد عيان اضافه تر از يک پاد

ھا  ديد  ھمين بی پناه و خوشباور ما گر،گناه  مردم بیاز  ۶٠٠٠٠اضافه تر  از شدن بانی که منجر به قر نمود  تا اين

ھای استعماری پوزه ماليده اند و  زير نام اسالم  بوسی  نيرویان بيشتر در خدمت و پاکه کدام ش برای ثابت نمودن اين

 که نکردند یئوحشی گری ھا و چه مظالم ،بان ساختند ھا ھزار ھموطن ما را قر ست به ده ا بھتر از اسالم ديگران،من

شت خاطر گوه مانند که ب ی مین سگاھا مثل ند ؟؟  ايناری که نکردب نشدند ؟؟ و چه کشتک؟؟ چی جناياتی که مرت

و قربانی کی !! دادند ان می فاتح نش که استعمار برايشان در مقابل اين ھمه خدمت وعد ه داد ه بود بايد خود رایمتعفن

 !!ش باور و مسلمان ما بود ؟؟ ھمين مردم خو

 دينی اسالمی در کشور ما ؟؟ علمای بلی اين است ماھيت 

 ھا در قبال حوادث و ھای آن العمل توان  در عکس ون را میحاني عالمان دين ورو اصلیمھم ترين معيار شناخت جايگاه

 ص داد تشخيامعه فھميد وجعی و فرھنگی  اجتما، عات سياسیقوا

 ادامه دارد

 

 


