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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 ٢۶

 

 ؟؟!!يانوکر عرب ، عالم ومتفکر دين
 بدون شعر

 بخش سوم

نی اندازی دست اندر کاران  پورتال دشمن شکن ش رو، دوستان گرانمايه بر من و نوشته ھايم ۀباز ھم خوشحالم از تبصر

 اخير بنده که مسلماً  خود را  ممنون نظر اندازی ھای انسانی و انقالبی  ايشان  دانسته و اميد وارم ۀو آزاديخواه بر نوشت

  اشتباھات و، خطا ھا،فتهد  از حو صله مندی ھميشگی کار گرگير تباط می که به من اری تمام موضوعاتۀدر رابط

 روی موضوعات مشخص باشد ،ی که دارمئرسائی ھاجانب نظر به نا ھای اين از تحليل که ناشی ی تفاھماتءھمچنان سو

 سياسی ،ھای اجتماعی داشت ھای من از پديده ھمچنان بلند بردن سطح دانش و برانگشت انتقاد گذاشته  در اصالح بنده و

 تحليل ،ھميشه   و اين افتخار بزرگ  به من خواھد بود که از دانش  مثل ، من منت گذاشته و کمکم نمايند رھنگی  بو فر

 . گردانندگان  پورتال آزادگان  استفاده برمۀو رھنمائی ھای عالمان

 ! آخر گردانندگان محترم پورتالۀمی آئيم روی تبصر

ھايم بيانگر    نوشته»نستان آزاد افغا–افغانستان آزاد « ۀتال گرانمايگذشت سه  سال ھمکاری با پور م باکرد من فکر می

  اما بعضی از تبصره ھا خودم را بر خودم ھم مشکوک ساخته است،موقف و موضعگيری طبقاتی ام بوده است

: که  دانم و آن اين دازم روشن شدن يک نکته را الزم میصر  پيرامون شعری از فردوسی  بپرکه به مخت يناقبل از 

تری ظر من نبوده و ھيچ وقتی ھم به برام آن ن يت قوم يھود نوشتهاز برتر) راتتو(ر من مطابق آيات کتاب عھد عتيق اگ

باشم  و   معتقد به اصل موجوديت طبقات و مبارزه طبقاتی می،ام   دينی و زبانی  عقيده مند نبوده، سمتی ، قومی،نژادی

م با ياھ  نوشتهتمامام و  کلی تبارز داده خود اين باور مندی را به شۀ  و در ھر نوشت اين موضوع را قبالً ھم رو شن ساخته

 .موقف روشن بوده و داشته ھای فکری  و باور مندی خود را با ھموطنان گرانمايه ام شريک ساخته ام

 ضد هکه بنده آن شعر را چون ب خاطر شئونيست بودنش روی آن شعر  مکث و اينه دوسی  بگرانمايگان پورتال از فر

  مردم عرب بوده  در نوشته خود آورده ام سبب شده تا شخصيت فردوسی زير سؤال برودتمام  اعراب بدون طبقه بندی

اش بر محور طبقات و  نيست نبوده و انديشهفردوسی  چون کمو)  شايد( اولم عرض نمودم که  ۀمن در ھمان نوشت

ب فالن و فالن از  عرۀ شايد منظورش از استفاده کلم،خيده با شاھد بودن جنايات اعراب طبقاتی نمی چرۀمبارز

 ھای ديگر ھمه جنايات را مرتکب شدند آدمکشان و جنايت پيشگان باشد  که غرض تسلط بر سر زمين

ھر صورت اگر ه ب!! ی او ھبی فردوسی مد نظر بوده نه ھويت ملی و شئو نيست ھويت دينی و مذصرهبدر آن نوشته و ت

توان در ر ديف صد ھا  شاعر در باری  حساب نمود   ا میاز ديدگاه عمومی به آقای فردوسی نظر اندازی شود  او ر
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اند و کمتر شاعری  مت سالطين و زور مندان بودهوع فيصدی زيادی از  شاعران در خدچون در طول تاريخ در  مجم

 .باشندبوده ھای  انسان کش  و چپاول گر  توان در زمانه ھای تاريخی سراغ داشت که مردمی و ضد قدرت را می

شاھنامه به دربار سلطان محمود غزنوی و توقع انعام  از او خود نشاندھنده  و روشنگر  خيلی از  موضوعات ستادن فر

 .است

 ايشان  و ۀ نوشتن آن شعر فردوسی از طرف من  نه دفاع از شخصيت فردوسی بوده  و نه دنباله روی از مفکورۀانگيز

و شئونيست ھای  تفر قه افگن ،ه ھای اشخاص قوم پرست ھا و دفاعي کنم در شرايط امروزی  که نوشته من فکر نمی

 ابد نوشتن يک شعری از فردوسی گناه کبيره باشد ؟؟يی نيتی تبارز مکی  درنشر يات انتره  تررستاعلنی  مثل آقای رو

ول  که سلطان محمود غزنوی  به تاراج  و چپای ه ق به زبان عربی آشنائی پيدا کرد  و در دوران٣٨٧فردوسی در سال 

 زيادی از زد و سر  می بريد  و قسمت زندگی مردم نه تنھا در داخل خاک بلکه در پھنای ھند چپ و راست شمشير می

ی که ئ تا آنجا،ستاد زندگی داشتفر  اسالم میۀبار خليفان را غرض دوام  قدرت خود به درين خون بھای مادی مردما

توان ديد او را  نيستی ھم نداشت  و فقط میده و عقايد کموياليسم نبونگاه تعليمات اجتماعی پابند ماتردانم او از  من می

 .ھنگ عر ب ستايش کرددر نگھداشت فرھنگ اصيل بومی در مقابل تھاجم فر

نور ( کتاب خود بنام  تھرانی در قسمت ششم جلد چھارم ۀھمين موضع گيری ھای ضد عربی او باعث شد که عالم

 ھزاره و ساختن مقبره دوسی و جشنواره وفراين ھمه سرو صدا برای عظمت : سددر باره فردوسی بنوي) ملکوت قر آن

رای  تھيدست ب،ه زيان برد،نامه و تحليل و تکريم ازين مرد خاسر  از تمام کشور ھا برای احيای شاھجيانو دعوت خار

ر خود را به عشق ابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان رسول هللا است سی سال عمچيست ؟ برای آن است که در بر

 ه ئی افسانۀ فردوسی با شاھنام، را گرد آورده است  ه ئی افسانۀنام محمود غزنوی  به باد داده و شاھدينار ھای سلطان

است خواست باطلی را در مقابل قر آن علم کند و مو ھومی را ) يعنی تخيالت و پندار ھای شاعرانه(خود که کتاب شعر 

  که جلو ھمچنان بايد ياد آوری نمود ، خداوند او را به جزای خودش در دنيا رسانيد،ارد در  برابر يقين بر  سر پا د

 . آن است که او با اسالم عرب سر سازش نداشته استۀستان مسلمانان  نشاندھندگيری از دفن او  در قبر

نوشت  او بايد ھميشه میتواند که  فقط خالء و سرسری گذشتن فردوسی در قسمت استفاده از کلمه عرب  ھمان بوده می

نوشت  بايد گاه گاھی تذگر  و اگر چنين ھم نمی)  حاکمه عربۀ خونخواران عرب و يا ھم طبق،گروه ھای مھاجم عرب (

ام   عرب متوجه زحمتکشان و محرومان عرب نيست  و اگر چنين بوده من متوجه نشده داد که بد بينی او نسبت به می

 .کوتاھی از من است

وشتن اين چند سطر به عنوان گستاخی بنده تلقی نگرديده  و اگر چنين باشد از عدم افاده مطلب  معذرت اميد وارم ن

 .ميخواھم

 ...و  عالمان ۀبه ادام

 ين عقل کل ھا يعنی متفکرين و عالمان دينی در خارج از کشور  وجود داشته  و تبليغات اسالمی میاگروه ديگری از

 .دارند

شنفکر و مبلغ دينی ھای  غربی رجوع نموده و منحيث رو  به ممالک ديگر مخصوصاً  کشور ھا روی داليل مختلف اين

ھای نسبی درآن کشور ھا نھايت سعی  ھا با در نظر داشت آزادی  اين،خواسته اند در  بين مردم ما جا برای خود باز کنند 

ين برادری و شور ھا تشريح و از اسالم داند که اسالم و ھدايات قرآنی را  در تطابق قوانين و مقررات آن ک داشته

 .سانندر  دين را به مشام میۀھای قرآنی  تعفن منزجر کنند سازند اما گاھگاھی با گفتن واقعيتبابری بر

 حقوق زن و ، دين برادری و برابری است ،اسالم دين صلح است : يندند خالف عالمان دين در داخل  بگوخواھ آنھا می

 راکت ھای  اسالمی و مرمی ھای ،در داخل کشور اين صدای صلح اسالم  در بم ھای انتحاری  اما  ،مرد مساوی است 
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 برادری ،گيرد  گناه اين خاک به خون کشيده شده را  می  بیۀکند و جان صدھا و ھزاران  باشند اسالمی تظاھر می

 شمول قصر هب لتام ادارات دو خاين و جنايت پيشه در پارلمان کشور و تم، تعداد وطن فروشۀلقحاسالمی را در 

 ؟؟!!خودی خود معلوم است ه  حقوق زنھا ھم ب،کمپ ھای گدايان و محرومان کشورتوان ديد نه در رياست جمھوری می

 سيدهباشد  و مبارزه عليه افکار پو  کھنه  و خرافاتی  در جامعه می،شنفکر  نقد آموزش ھای واپس گرايانه رسالت رو

باشد و  با شناخت از ماھيت اصلی و علل تبليغات  ن  بر مردم ساده لوح ما تلقين  شده می  که از طرف علمای ديای

 چنانکه اين دکانداران و تاجر ،دينی به ھر شکل ممکنه و مجبور ساختن افراد جامعه در  پيروی از احکام دينی اسالمی

ر را ندارد  و اين يد که اين افکار پذيرش تغيآي دارند و از طريق تبليغات مال ھا چنين بر می پيشه ھای دينی تبليغ می

 و يق شده به شکل اصالحی آن داشت بلکه بايد جداً زرير و اصالح آن مفکوره تغيخود بيانگر آنست که نبايد سعی در ت

 .داشتشديداً عليه آن به مبارزه برخاست تا  کھنه پرستی را از ريشه  بر

در ) نيستر  محروم جامعه منظوۀبی خبران و طبق(بينيم که مسلمانھا    می، اسالمصاً  تاريخ اديان مخصوۀحظبه مال 

آنھا بدون عذاب وجدان و چون و چرا  ،يت  ھستندم از خبيث ترين جالدان تاريخ بشر ويرانگری و کشتار مرد،حش تو

سان  و   چاپلو،وان مسلمان نما ھای وطنی و دنباله ر،يزندر برند و خون می خاطر رضای او سر میه نام هللا و به فقط ب

 .رقصند  به ساز استعمار می»صادقانه«مقلدان مقدس  

حيه حقار ت منشی   اعراب رو،کنند  اند افتخار می ھا در حقيقت به آنچه ديگران يعنی اعراب  داشته يا به دست آورده آن

شته ھای  پاک  اعراب حيثيت  فری که ئاند تا جا و اطاعت از خود را  به حيث نمايندگان خدا در آنھا رشد و تبارز داده

 اند ھا تقليدی خدمتگار عرب شده را در ذھن شان پيداکرده و آن

ستی و ھمچنان ستايش مرده ھای آنان  را در ذھن ما ی ھستيم که  علمای دين عرب پراما مردم خاموش و کجراه رفته 

 .يق نموده اندزرمنحيث زھر مقدس ھميشه  ت

را   شانۀن واقعی مردم  بدون خستگی  مبارزات وسيع و ھمه جانباکند که مبارز اب میام گسيختگی عالمان دين ايجگل

خورد مردم ه ھا که در  قالبھای افسانه و روايت ب  آنخش تيوريکب ،در تمام ابعاد گسترش داده و با افشای ماھيت اصلی

 . اين خون آشامان تاريخ نجات دھند»یاھريمن دوزخ«ن مردم را از چنگال   اي؛شود داده می

ھای  تبديل نمودن خود به مھره عالمان دين و مال ھای ما قدرت طلب ھستند  و ھميشه برای رسيدن  به جاه و مال  و

ھنگی کشور تالش دارند تا با رسيدن به آن معراج بتوانند  اجتماعی و فر،اصلی گردانندگان چرخ ھای سياسی 

ھای   الھی و شخصيتۀھا خود را مردمان بر گزيد  اين،بابان خود انجام دھندونی تر به نفع ار قان،ھای زياد تر  خدمت

يت قدم علم نموده و  بشرۀخواھانظ ھميشه در مقابل آيده ھای آزاديدانند و حقيقت مطلق ؟؟ و به ھمين ملحو کائناتی  می

  رشد ھيچ نوع آزادی و ديگر انديشی در ،ندنماي کوب نموده و میھا را سر ی مختلف فکری به شدت آندر پيمانه ھا

 اسالم ھميشه عامل فالکت و ،خد وجود ندارد چر باب قدرت می  دينی ايشان که به نفع ارۀحن مطروچوکات قواني

کرد اسالم برای  ز گفتار و عمل ما بوده است  و ما بايد با فھم کامل اۀھنگی در جامع سياسی و فر،ماندگی اجتماعی  عقب

 .ھای نفوذ عقيدتی اسالم در زندگی مردم مبارزه نمائيم بيدن و متالشی کرد ن ريشهدرھم کو

احکام و ھدايات غير  ، افسانه ھا،ھای اين مبارزه به شکل ابتدائی آن اين خواھد بود که  در مقابل روايات يکی از راه

اساس بودن اين  الل نمائيم و پوچ بودن و بیرا داشته باشيم ايستادگی و استد انسانی شان به ھر پيمانه ای که توانائی آن

سانيم تا باشد  بر قابل فھم شان بر مال ساخته و به گوش مردم با زبانی که برای مبنای علم و دانش نه عقده عقايد را بر

 .مغز مردم انکشاف يافته از آن حدود منجمد تفکرات دينی خارج شود و قدرت تميز پيدا نمايد

 آسيب و ستمھای زيادی از اسالم و مسلمانھا در طول تاريخ مخصوص سی و پنج سال گذشته ،ما رنجھا و مصيبت ھا

 .خاطر داريمه  ووحشيگری ھا بوده است  ب خونريزی،خشونت ھا را که توأم با   آنۀ حاکميت مستبدانۀ  دور،ديده ايم 



www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ۴

 و تسلط فکری و سياسی اسالم و دنباله روان  حاکميت،اند راز و رمز اقتدار ی که ھنوز نتوانسته و موفق نشدهئما به آنھا 

نچه آيم و  ما به پيش روۀ ھم،پی ببرند بايد گام به گام در بر مال شدن اين راز ھا) زير نام ھدايات دين و عالمان دين(را 

 .بدون ترس به بحث بکشيمو دانيم علنی  می

ر بخواھند  ث طفيلی ھا و قشر خادمين عرب می خرافات را منحيۀ که استحکام و توسعیلتانخور و  شار آدم ھای مفت 

 بد بختی ھا و نکبت بر ن تمامھا را باعث به وجود آورد توان آن مردم ما تحميل دارند خيلی ضعيف االخالق بوده و می

و کنند   ھا خود را واسطه ھا بين انسان و خدا   قلمداد می که   اين ی مخصوصاً مردم ما دانست و جالبتر اينجوامع بشر

سفند  ھای شان ی جز زنان و فرزندان و گله ھای شتر و گونھا  امتآدارند   که اکثر   از پيامبرانی صحبت می،ھر کدام

اند که بعداً با ھمکاری دزدان و رھزنان ديگر و چپاول ھستی مردم بنياد  يک نوع دينی را  گذاشته و قوانين  نداشته

   اند و احکام آسمانی بر مردم مخصوصاً زنان تحميل داشتهنام آيات ه وحشيانه و غير انسانی  آن را ب

 متفکرين و چک چکی ھای دينی  ،در شرايط فعلی کشور ما مسبب تمام اختالفات و در گيری ھای قومی ھمين عالمان 

 که  دوره ھای تاريخی وابسته و جيره خوار  قدرتھای حاکم و بنياد گذاران اديان  بودهۀھستند که اجداد شان در ھم

ط مردم  مخصوصاً  آنان را به نام خدا و ھدايات مقدس به مردم ديکته کرده  و خواھان تسليمی بدون قيد و شرۀخواست

   .اند روايان و اجرای دستور العمل شان بودهزنھادر مقابل فرمان

 و ضد ،گرايانه  خرافات وموضوعات واپس ، موضوعات غير عقالنی ،بينيم که تناقص گو ئی ھا با يک نگاه ساده می

 درست ،را نمی پذيرندو ادعا دارند ھر چه ھستچنين انتقاداتی علمی قرآن زياد است اما چرا باور مندان به اين عقيده 

 .است ؟؟ فساد زير پای ھمين عالمان و متفکرين دين است

 ،لت در آن سر زمين بود دو ايجاد اتحاد و اتفاق و تشکيلمت محمد به اعراب باديه نشينرين خدتکنيم که بزرگ قبول می

 اما محمد در قبال  منافع فاميلی اش فرامين پرور دگار و دستور ھای قرآن را که سروده ھای خودش است ناديده می

 .  گيرد  و آنچه خواسته است عملی نموده و دنباله روانش به ھمان راه روانند

 ھموطنان خود را قربان و فدای مفکوره ھا مخصوصاً  سان بشری ھمانھای بودند که انۀھای متعفن جامع طايفه ھا و گروه

ما ھجوم آورده و تجاوز نموده رخاطر  نوشيدن خون ما به ھای خرافاتی و مجھول بيگانگان ساختند  بيگانگانی که ب

  .بودند

مين منافع أتخاطر ه تجاوز عادالنه ؟؟ تجاوز ب(نام ه توان ديد ب تا امروز در طول تاريخ چيزی را نمی!! بلی ھمو طن 

و يا ھم تجاوز خوب به سر زمين ديگران و  زندگی مردم و کشتار ) سر زمين تجاوز شده ؟؟ و يا ھم تجاوز انسانی ؟؟ 

بھشت کشند تا به  میھنوز ھم  و هليون ھا نفر را کشتي؟  اسالم و مسلمين از ابتدای موجوديتش تا امروز م!!و چپاول

وليت رھايش  و آسودکی و ؤخبر ؟؟ که مس ھستيم از ھمه جا بیانی دارند و اين ما ی و انسروند ؟؟  بلی آنھا ترحم بشر

خوريم  درد خود ھم نمیه ايم ؟؟؟ چون خود ما ھرزه و بيکاره بوده و حتی ب ديگران گذاشتهه حتی جنت رفتن خود را ب

ما يک مشت افسانه و ه ض برا از ما گر فته اند و در عو قدرت آن فھم خواھد که ھا فھمی می ؟؟؟؟ و فھميدن اين

  به ھيچ نمی ارزيم ؟؟؟؟؟؟گذشت  ھزاران سال ھنوز ھم نفھميم وا قعاً  خرافات  تحفه  داده اند ؟؟؟؟ اگر با

کنند و  نوشت ساز مردم فرار میسرو ن کننده  يھای تعي ی رسانيده اند که از صحبتئجاه اين دنباله روان عرب کار را ب

تواند   دانند نمی   که ھمه مینمايندنوشت سازی  بر ای مردم ما سر٧،٩و۶عداد مثل نوشتن دارند با بازی با ا سعی می

ھا ھمه به اصطالح   اين،نقش کليدی در باز گشائی مشکالت  ملت داشته و رھنمون سعادت انسانی برای ما باشد  

ين اواخر باب ھای صحبت اا در باشد که آنھ  اعراب میۀمالگک ھای کم شعور و رقصند) قصه ھای مفت (  ما ۀعاميان

صيالت  خدمتگذاری  و غير اخالقی را باز  نموده و اين نا جوانمردان با ھمه تح، غير شعوری، ھای غير انسانی او فتو

 م در  ٧ و ۶ مثل  در نده خوی ھای قرن ،زنند   تمدن انسانی میۀفته به ريشکه دارند  بيشرمانه ھنوز ھم تيشه را گر
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ھا بايد واضح سازند که زن   اين،نمايند ھمان نظر ھای ابلھانه را داشته و تبليغ می٢١م در  قر ن بستان ھنوز ھعر

 افغان کيست و چيست  که اين ھمه خورنده ھای وحشی در  قبال موجوديت ۀ زن محروم و بيچاره و ستم کشيدصاً خصوم

ستار (؟؟  !! ساله بلی چھار ساله  نکاح نمودا طفل صغير چھارکند که جايز است ب وجدان ادعا می خود دارد ؟؟ يک بی

و يک ) عالم دين سادات(؟؟ !!ن زن دار د سد حيثيت زنا را برای آر بی سيرت   ِعطر زن  به مشام مرد  بيگانه می

  ن نگاه کندباشد تا زن نتواند به بيرورنگ شده بايد ھای خانه  زن بايد خانه نشين بوده و شيشه: يد گو وجدان ديگر می بی

شاند  بوت د مردان بپو سرا پای بدن خود را از  دي،داشته باشدزن بايد حجاب : يندگو و بيشتر  اين گمراه شدگان می

ی برود؟؟  حتی به مراسم حج و حج عمره ئتواند جا عی  نمیدا نکند  و باالخره بدون محرم شرھايش حين راه رفتن ص

 اسالم) تمام عالمان دين ؟؟ ( ؟؟ 

ضعيف ھمه (دس آسمانی  زن را   موجود ضعيف دانسته نيم که مؤسس دين شان در چو کات ھای مقدا حال ما می 

و باالخره …  زن ، زن ناقص العقل است،مرد استۀ  زن برد، زن ملکيت مرد است ،رانند  کم میحو بر آن ) عادیاب

ن سرنوشتش اختيار عام و تام يو مرد در  تعي!! زن ماشين چوچه کشی و کشتزار مرد است ؟؟ يعنی زن ملکيت مرد

 اگر چنين است  چرا اين موجود  مورد توجه مرد ؛شود  سؤالی ايجاد می،عی و مقدس از زبان خدا و پيامبر دارد شر

ست نموده اند ؟ زن ان  از  زن سمبول سکس و عياشی در شانشمول پيامبره انھای عرب بکه شھوتر است ؟؟ برای اين

ين کاری را انجام دھد؟؟ اما وقتی ضرورت پيش می تواند خالف خواست  آنھا جزئی تر و نمیه دنھا بوآبايد در اختيار 

سازند و حقوقش را مساوی با مرد اعالم  جود ديگر می درباری از زن مون ھمين چاپلوسا،آيد ھمين کاسه ليسان عرب 

که آرايش کند   زن آزاد است برای اين!!اش  اد  است اما در چوکات چھار  ديو اری خانهدارند وآزاد ؟؟ بلی زن آز می

ھرش سازد؟؟  بلی اين ھدايت دين است و  دلقک ھای شو   خواست ھای شھوانی حيوانیۀو گاه و نا گاه بايد خود را آماد

 ؟؟!!اسالمی 

؟ از شوند ؟ چرا اين رو شنفکران اسالمی آدم نمی!! اما مبارک درين زمينه وجود دارد ثھا آيت قر آن و صد ھا حدي ده 

ھای انسانی پيرامون اين  و از صحبت!!  اساسی دينی سؤاالتبه ادن   از جواب د،ساز نوشت  سرجر و بحث ھای

بی ريش دار  و يا بی ريش   عر،که فالن مفتی يا عالم مصری  ند به اينرو ند و فقط توجه دار  میطفرهموضوعات 

 و چنان ؟؟ شرم ھم خوب است؟؟ی را داد ؟ ای مردمان شما مجبوريد چنين کنيد ئچنين فتوا

رسی ھای ھمه جانبه و انتقاد ھای سالم از اسالم و غان پا پيش گذاشته با بروارم زنان و مردان با شھامت افمن اميد 

که يا   تا اين، متفکرين و روشنفکران دينی گردند  ،خواستار بودن جواب  ھای انسانی  و معقول از طرف تمام عالمان 

ی دينی را حل و بلم ھارفت  ھای انسانی پا جلو گذاشته و انسانی  و معقول صحبت دارند و پرااين مزاحمين پيش

 بروندای  دنبال شغل شرافتمندانه ودهکه خجالت کشيده در گو شه ای غن مجھوالت را واضح سازند و يا اين

 ختم

 

  

 

 


