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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢۵

  تو ھين به مقدسات
 س روـــ واپ،ذریـــ زاھد  گـــۀانخــاز در ار 

  دام است،ای از آن کوچه نھی پاجکه به ھر 

 ١۴عارف قرن 

 

که با نشر )   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد (تال با شھامت و خالق پوران گردانندگبا اظھار سپاس بی پايان از 

وشتار ذيل  در دفاع  از ذارند بايد عرض کنم که ن گگر انديشان بر کسانی مثل من منت مینظريات  و گفتنی ھای د

روه ھای  سياسی و غير سياسی  در را بطه  گللی افراد و يا الم ای ملی و بينھ العمل کرد و عکس  عمل،يهھيچ  نشر

خود ه نيست و من منحيث يک فرد  و شھروند افغان   ب المللی واقعات اخير تشنجات بين بر موضوعات اسالمی  و

ی و  به ضرر مردم نه تنھا از آن ئوگاستثمار و زور ، دھم  تا عليه ھر چه خرافات است و استعمار اين حق را می

 .انتقاد بلکه با تمام وجود و امکاناتم عليه آن مبارزه نمايم

 

 !!بلکه احترام ھم  بايدشود، مقدسات نبايد تو ھين شود

اما بايد فھميد چه چيزی مقدس است ؟؟؟ و معيار ھای شناخت آن تقدس . من ھم سخت معتقد به اين اصل ھستم

  مختلف میتی عقيد، که پيرو مکاتب سياسیه  افراد بشراگاز ديداين مقدسات !! چيست ؟؟ تا به آن تو ھين نشود 

دينی است به اما اسالم . ھين راپذيرند نه تو ين پيروان عقايد مختلف انتقاد را میابعضی از.  فرق دارد،باشند

 نباشد نا ديدهر در چو کات باور ھای  شان گران را اگکه انتقاد چی  حتی  نظريات دي) کله شخ( ما ۀاصطالح عاميان

ھا بدون چون و  را از طرف تمام انسان ر ناپذير دانسته و تعميل آنيرا راست و تغي يد  آنوی گرفته و آنچه خود مگ

 چرا  خواستار است

  .دانند ھين میپيروان اسالم انتقاد  را تو تواند داشته باشد؟ دين اسالم ظر فيت تحمل انتقاد را ندارد و نمی!!  بلی

بانی و غيره  مھر،برابری حقوق انسانی،  نوع دوستی،م  در بدو پيدايش از درستکاری اسالصاً صوتمام اديان مخ

ھا بوده و رسالت  ھا پيام آوران واقعی آن ارزش که آن فضايل اخالقی صحبت و موعظه داشته و ادعا  نموده اند

 ۀعنی ھنوز درمرحلي. که ضعيف بوده و در جامعه حاکميت ندارند تا زمانی(گيرند  را بر دوش نمیآن تطبيق  
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رفتن قدرت و گھا با  ما نشان داد ه که آنه  تاريخ بمگرباب قدرت قرار داشته و مشغول اند دعاگوئی و ثنا خوانی ار

انسانھای ھمان جامعه ) اند ند بلکه فراتر از آن ھم رفتهشانيد تحققی اسالم را جامه عمل پوۀاشتن ثروت نه تنھا جنبد

ھای  شوند  که فارغ از انديشه ھای انسانی جذب می  و کيفيت فته و به اين خصوصيتھا الھام گر ين ارزشاھم از

ی ھستند که ئکه ھمان دين سازان در تناقض و ضديت کامل  با ارزشھا در حالی. باشند  دين سازان  میۀکارانريا

می  و دنباله روان و پا ابراھيکرد ھای  بنياد گذاران اديان مخصوصاً اديان  ادعا دارند و اين موضوع را در عمل

 :مثالً . توان ديد  سان  شان به وضوح میبو

که توسط موسی انجام شده است خواند و با خواندن را ی ئتوان کشت و کشتار ھا در تورات کتاب مقدس يھوديان می

 ؟!!حم بود ر  موسی بیۀتوان به اين نتيجه رسيد که اگر عيسی ھم قدرت می يافت  به پيمان اناجيل می

توان با مروری بر آن به شخصيت و افکار محمد  ر مورد اسالم شواھد و اسناد معتبر اسالمی وجود دارد که مید

توان   اسالم محمدی میۀای به مسايل عمد با مختصر اشاره!!  بوده است صاحب کدام شخصيتیآگاه شد و فھميد  

 دينی است ،دين محمد.  که تا ھنوز ھم ادامه دارداو دينی را بنياد گذاشت که سراسر آن جنايت و آدمکشی بوده : فتگ

بستان اخراج کليه يھوديان را از عر. نمايد  از زنھا سلب میھا و  مخصوصاً   انسانی را از تمام انسانۀليکه حقوق او

نمايد   و دشمنان آگاه و دگر انديش خود را  روی دسيسه ھا  سر زده و با زرنکی و مھارت خاص ترور مینمايد می

 قتل ، قتل نصر بن الحارث  قتل کنعان بن ربيع،قتل ابو رافع، توان از قتل اميه بن خلف  می از آن جمله  مختصراً که

 قتل ام قرفه پير زنی که بدنش را دوشقه ، ساله120 قتل ابو عفک پير مرد ،کعب بن اشرف و قتل عصما بنت مروان

 . ياد نمود،نمودند

ھا به عنوان کنيز ثروت فراوانی   با کشتن مردان و فروش زنان و دختران آن،محمد با حمله به کاروانھای تجاری

.  ازدواج رسمی داشت ٢۵کرد خودش اضافه تر از  کوب زنان را صادر میمحمد احکام سر .برای خود کسب نمود

ين ادی از زياتعداد.  ساله بود٩حين ھمخوابگیبکر نام عايشه دختر ابوه ترين خانم شان  طفلی صغيری ب که کوچک

 ھای محمد اسير شده بودند زنان در جنگ

اعالم نمود که ھوش و عقل زنان ناقص محمد . دينی است به شدت زن ستيز و زن آزار . سالم دين  برابری نيستا

 .روند مانی از شوھران شان به دوزخ میزن به خاطر نا فر. است 

جه دوم   پيروان اديان ديگر انسانھای درھای انھا  آدمدر اسالم به جز مسلم. سالم مخالف حقوق جھانی انسانی استا

 محمد بھترين ابزار برای خفه نمودن افکار و آرای مخالف ۀحدين مطرو. باشند و ريختن خون شان حالل است می

 ا تشويق به کشتن غير مسلمانان زيادی وجود دارد  که مسلمانان رياتآدر قرآن . باشد و حمله به آزاد انديشی  می

 و "فضايل"؟؟ اين !!باشد می) عيت بردگیمشرو(ای ننگی در اسالم وجود دارد که   تر و لکهآورمو شر نمايد می

دنباله روان  و خدمت گذاران ، خالف ادعای دين سازان اسالم ناب محمدی است  و اين دين ،ھای اسالم واقعی يفيتک

 برابری ، آزادی، رفاه، خوشی،فائی بشریومی دارد ضد  شگاين دين احکا.  دين صلح و آرامش نيستشيوخ عرب

  ،کشتار، تا مال عمر و تا ھنوز نمايانگر وحشی گریاين دين از بدو پيدايش يعنی از محمد !!! ه دانش انسانو خالص

قی و نھضت ھای انسانی بوده و خواسته است با طرح ريزی آداب سرکوب تمام جنبش ھای مترۀ وسيل تجاوز و

  .خود را کامل جلوه دھد......  و....و  روابط جنسی افر اد، سنگسار، قصاص،بريدن دست و پا ،قضای حاجت

 آنچه خودش ۀ کنندء رئيس خانواده  و قانون گذار و اجرا، قبيلهۀ سر کرد،رئيس دولت، محمد خودش رھبر جنگی

  . بود،گنجانيد خواست و در آيات قرآنی  می می

ليونھا کشته و يعباسی و عثمانی ھا تعقيب و م بعداً توسط خلفای اموی ، او توسط  يارانشۀ راه و روش جنايتگاران
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 سعد ، داران وحشی و خونخوار اسالم مثل خالد بن وليدسر. ھا ثبت است ات تاريخ  از فتوحات آنحقربانی در صف

شان  در امروز جسد ھای صد ھا تن . را تاريخ مظلو مان فراموش نخواھد کرد......  قتيبه و، عمروعاص،بن وقاص

ه ھا ب نام شھدای صالحين نام گذاری شده  و ھر کدام آنه و آن محل از طرف رقاصان شيوخ عرب ب کابل دفن است

شان و کاسه ليسان غرض  او با،از طرف يک تعداد دنباله رو...  رھنمای حق و، فاتح اسالم، ولی زمان،نامھای شيخ

که اجداد   ياد گرديده  است يعنی اين،النده شدهردم ما تبليغ و قبو خود بر مۀايجاد و گسترش  بنيان مالی و تأمين نفق

ھا را  ھا را مساعد ساختند بلکه با مکارگی وافسون مرده ھای آن  ھجوم و تجاوز آنۀاين خائنين به مردم نه تنھا زمين

  .دند زخم ھای ناسور ملت قلمداد نموده و بر مردم ساده دل و خوش باور  ما  قبوالنۀھم عالج کنند

 اديان مخصوصاً اسالم در خدمت طبقات حاکمه قرار داشته  و در جھت تأمين منافع طبقاتی شان ۀاز آنجا که ھم

دارند  مخالف  ھای ضعيف و نا آگاه تغذيه می  که از خون ملتی استعمار گر و متجاوزدارند ھيچ دولت عمل می

  با ھا بيشتر بتوانند تا آن.  انسانی موجود باشدۀ جامعخواھند ھميشه دين و مذھب در دين و مذھب نيستند؟؟ بلکه می

اين دولت ھای استعماری که خود . سندوايان دينی  به مقاصد شوم خود برتجاعی پيشکرد ار تکيه به فَتوا و عمل

 به  موجوديت دين و مبتال نمودن مردم به آن  ضرورت باشند  شديداً   محروم و مولد جامعه میۀکوب  طبق سرۀوسيل

را و يا ھم کليسا ھای تاريخی و سمبوليک را با بلند ای ھمناره با ھمين ملحوظ  مسجد ھای ه نمايند و ب حساس میا

 ايران و ،بستاندر عر که توان ديد پائی  میيل مصارف گزاف اقتصادی در امريکا و کشور ھای استعماری اروتمو

 تمام مخارج  ۀست که تأمين کنندو اين دو لت ھاشود  کمتر مشاھده میاما دين زده کشور ھای عقب مانده ساير

ھای  وز به لباسه تبليغ کنندگان اسالمی روز به ربه ھمين جھت است ک. می باشدھای دنيا  دينداران در تمام گوشه

!! کنند  و خالصه از دين نو در جوامع مختلف تبارز و گلو پاره می جمالت نو،و با کلمات نو گوناگون تزوير ملبس

  !!ھای استعماری به عقب نمانند  ين کاروان نعمتاد از تا باش

مثل افغانستان  دين رول اساسی را در گردش چرخ زندگی مرد م دارد  و دنباله ای  در جوامع عقب نگھداشته  شده 

نام اسالم تبارز ه روان شيخک ھای عربی دين را با اختالط با کلچر ھای بومی مردم  چيزی  محير العقولی  ب

 .بار آمده استه که  اکثر يت شان موجودات احساساتی  ب. اند  داده

ظات و مشوره ھای خاص  ای  روی ملحو ديوانه وجه نموده باشند  سال گذشته کشيشاگر ھمو طنان گرانمايه ت

روی احاديث  از یرگيد ؟؟ چندی قبل حيوان بی خصلت دي  جلدی از قر آن را  به آتش کش،مقامات تمويل کننده

  به نشر سپرد و در دنمارک چند سال قبل اتيوب و محل ھای نمايشی مصر و ليبينبوی فلمی را تھيه و در  يو

ی در انتقاد ئکارتونی از محمد و باکره ھای بھشتی به نشر رسيد و ھمچنان در ھمين نزديکی ھا در فرانسه کارتونھا

ھای ناز خود لميده يای  بھشتی  در  بسترؤاب عياشی  و رشيوخ عرب در ھمان خو... اسالم چاپ و نشر شداز 

) ه؟ما چه ب(که  در ايران آگاھی دولت اسالمی  در حدود اين. زدند بودند  و به واقعات جھانی لبخند تمسخر آميز می

شريف ؟ مردم !!کدام توجھی نداشتند فقط مردم مسلمان کشور ما   اسالم ھيچنعيون راستيسازندگان و مد. آشکار بود

ی خود ئ دانش و تواناۀھمان اندازه فھمد ب که آنکسی که بيشتر می برای اين!! ما مسلمان تر از مسلمانھای جھان بود 

يش راگبودن شان از دانش سياسی وفلسفی  خاطر دور ه ست که بو اين ملت ما. يرد گاز دين و دين بازی فاصله می

 .ست جھانی بوده و احھای دينی بيش از حد شان به سط

 استيالی خود بر مردم با آن تعداد از پيروان اديان که در بر آورده ساختن نياز ھای شان مؤثر ۀدولت ھا غرض ادام

 آن را بر دوش دارند  و ۀ و سياسی  در قبال دين و آموزش و اشاعاخالقی،اند  تعھدات دينی داشته ووظايف مالی

تر اديان مخصوصاً اسالم به شکل  ر و عمومیگ ديت به عبار!! ھا  آنميان پيوند عميقی است در روابط  سياسی 
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  که یخاطر نفوذش در مناطقه اسالم ب. سی مشغول اندولت ھا پيوند داشته و درآستان بو با دنه نھاديوسازمان يافته 

داشتن آيده به لحاظ ، ھای  اسالمی خاطر تعبير  و تفسير کتابه ب. اند  مردمانش از علم و دانش به دور نگھداشته شده

وده با سترش بگدر ... و...ھای بھشتی و  يح نعمتتشر .. داستان سرائی ھای خواب آور،شھيد و غازی و جھاد

نوع جنبش ھای آزاديخواھانه در پناه دولت ھا و ھا و مخالفت و سرکوب ھر ضديت در مقابل علم و پيشرفت انسان

در عصر کنونی  با . فته استدم قرار گرفريب مری و نيرنگ بازی غرض ئ مختلف ديده دراۀاستفاده از شيو

 جھانی و کشور ھای  استعماری  سعی و تالش دارند تا اسالم را از شکل خشن ۀمايعمال سراز که تعدادی  وجودی

بوحانه و تفسير و تعبير آيات و احاديث  به نفع توده ھای عوام و اش با صاف کاری ھای مذ واری اصلیو خونخ

وتمندانه سعی دارند  و از آن دينی سازند گويا انسانی و مطابق به شرايط امروزی ؟؟ ايشان سخاصلح  بيرون ساخته

نام اسالم  ادامه دارد ه که از زمان محمد شروع شده و تا امروز برا راموش ناشدنی فمانه و جنايات حتا کشتار بير

 ،اسالمی را در جمھوری اسالمی ايرانخواھند جوی ھای خون و نسل کشی ھای  می.  در تاريکی تاريخ قرار گيرد

ميانه   افر يقا و خاور، سودان و قدرت گيری گروپ ھای اسالمی را در آسيا، عربستان، ترکيۀ قرن گذشته،افغانستان

 از چوکات اسالم ناب محمدی دور ساخته  و ادعا کنند که اسالم ،گناه گرديده است که باعث کشته شدن ھزاران بی

 عقيدتی ۀخواھند از دين باداران شان  يک مقول اين چک چکی ھای اسالم  است  که می!! است چنين نيست و چنان 

 قرآن و درجنايت مشوق که آيات  بخاطر اين!! توانند اما نمی، انسانی  به مردم تقديم دارند،عادالنه،  جامع،صالح

شمشير اعراب و به وسيلۀ ای فتح شده ھ زمين مليونھا انسان سرۀحمانکشتار بير ، محمد و يارانشۀروش چپاول گران

  .ھزاران جنايتی را که اسالم حکم نموده پرده پوشی و از نظر ھا پنھان دارند

دھند که قرآن و سنت محمد  کنند و انجام می ه  ھمان ھداياتی را پيروی میعي امروز پيروان سياسی سنی و ش

ه  غالم حلقه ب،بدالرسول سياف اين جانی و خيانتکاردھد ؟؟ مثالً ھمين چند روز قبل آقای ع شان اجازه می برای

 حاال »بکشيد مخالفين را بکشيد و خوب« اين بو کش ذباله خور استعمار در تلويزيون گفت ،گوش شيوخ عرب

مائيد آيا آقای سياف تحصيالت اسالمی ندارد ؟؟ آيا ايشان  فاغ التحصيل االزھر نيستند ؟؟ آيا آقای سياف رھبر بفر

المی افغانستان نبود ؟؟ آيا مسلمانی بھتر از سياف سراغ داريد ؟؟ آيا امروز يکی از پايه ھای دولت کثيف و اتحاد اس

بايد فھميد !! ويد بکشيد و خوب بکشيد گباشد؟؟  پس وقتی که می يکا نمی سياسی امرۀغير مردمی کرزی اين رقاص

 جناب شان درتبانی باغداران و. باشد مطابق آيات قرآن و احاديث نبوی می!! که حکم شان اسالمی است

 ر حقيقت چنين نيست ؟؟؟گم!!! ان بودن خودرا ثابت نمودند وطنفروشان شورای نظار  در واقعات افشار مسلم

 منکر احاديث ٢١ين  نغاره زنھای اسالمی در قرن اتعدادی از : سيده است که چرااھی ھموطن من از خود پرگر گم

  پايه اصالً !!  سعی بر اين دارند تا از آيات قرآن تفسير من درآوردی تحويل جامعه دھندشوند ؟؟ تعدادی ھم نبوی می

در آنصورت اسالمش کامل !! ھا باشد تواند منکر يکی از آن باشد  مسلمان نمی ھای اساسی اسالم قرآن و حديث می

 شوند؟؟ پس چرا يک تعداد از مبلغين اسالم منکر احاديث می!! نيست 

  که کمی شعور دارد اما روی داليلآور است  که حتی آن کسی ه احاديث آنقدر طفالنه و خجالتک برای اين 

 سلد از خواندن و پيرو بودن آن احاديث خجالت میگتواند آن زنجير ھا را  ب وابستکی ھای استعماری خود  نمی

  .کشد

د ھا را قبول دارن  جھان اسالم آنۀيبا ھمبخاری را که تقرو ھای صحيح مسلم  اگر شما ھم  کتاب!! رانمايه گھموطنان 

يت آن احاديث  شرم اسالم است  چون اکثر. اند يد  به آن نتيجه خواھيد رسيد  که جنابان ضد حديث رسيدهئمطالعه فرما

 پژوھشکران ، دکتوران اسالمی، االسالم ھاة  حج،  آيت هللا ھا،ين پرو فيسوران اسالمیاو اگر يک و يا چند تن از
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ی که ئ دارند  و آنھا  تيوريکتب و تربيی که ادئھا شمول تمام آنه يان اسالمی  بوگ  دنباله روان  دعا ،اسالمی

ان نيستند  گانگای سياسی و زدو بند ھای منفعت جويانه با بينه  قرار داد ھوگق مباحثه را مراعات وپا بند ھيچ اخال

ما تا پای قناعت عفت قلم  صحبت بدارند ارادت مند شحاضر شوند با نظر داشت  آداب معاشرت انسانی  و مراعات 

سالتی من ر. ضر به مباحثه و صحبت ھستم يری انسانی و اخالقی  حاگھا و نتيجه  يکی از طرفين حاضر به صحبت

اند  دارم و به ھر نوع    شدهگانگانبافی ھای يک تعداد  نماينده ھای  بي بانی خيال مردم شريفم که قر،در مقابل مردمم

به يقين کامل بايد بگويم که آنھا صدمه نمی . در ھر زمان  حاضرم و در   ھر شرايط  و ھر مملکت، مذاکره،صحبت

 کسی در ھيچ کجای  و،!! است دنيای است دينی و مذھبی ءکا دست امپرياليسم و شرۀبينند  چون جھانی که ساخت

با و من !! ھا  بانی اين صحبتشود من ھستم  و قر  میکه متضرر آن!!  نخواھند رسانيد یان شان آسيبگدنيا به نمايند

ذاريد گلطفاً قد م  پيش !! ر قبول دارم وان و پيشتاز کشوج برای روشنکری نسل ،بانی را به نفع مردمماين قرافتخار

 .تا عملی شود

 و تاراج ،آدمکشی ھا ، چپاول، توان قلمی و اسناد معتبر اسالمی در باره جناياتۀام تا انداز  قبلیه ھایمن در نوشت

بيشتر راجع معلومات رانمايه که خواھان گاميد است ھم وطنان . ام زندکی مردم  توسط محمد و دنباله روانش نوشته

 شيف ھمين ھای بنده که در آ راجعه به نوشتهدين سازان اسالم  باشند با مۀ به اسالم  و اعمال شيادانه و جنايتکاران

 .ھا مروری داشته باشند بر آنپورتال آزادکان موجود است  

ی انسان رشد يافته و مسير  قيات کھنه و باور ھای  خالف آزاد اخال،سنن ، خرافات،ای ما زير تأثير مذھب جامعه

 . رشد و تسلط اين باور ھا می پيمايد،کاھی مردم ما از چکونکی پيدايشآی خود را نسبت عدم تشخيص و ئقھقرا

نايت پيشه ترين و جشود  ترکيبی است از خونخوار  مینام دو لت اسالمی ياده ه بفعلی افغانستان کپوشالی دولت 

تمام دولت ھای اسالمی  مثل وزمين که در ماھيت  شکل ارتجاعی و تحميلی دارد ر اين سرگترين افراد دزد و غارت

لو پاره نمودن گوجود آمده است  و ھمين شرايط  و ه  شکنجه و دزدی شعور مردمی ب،کوب و کشتاربا قدرت سر

  بخشی ، ار تجاعی اسالمیومانده   سنن و اخالقيات عقب،مناديان اسالم باعث شده تا مبارزه عليه  حاکميت اسالمی

ر  گالمللی و نيرو ھای تجاوز  ر  بيناه را عليه استعماگجوانان و عناصر آ، شنفکران روۀ وسيع و ھمه جانبۀاز مبارز

دوش و سوسمار خور و ه سط اعراب خانه ب ما توۀست آوردن ھويت از دست رفتده اين مبارزه برای ب. تشکيل دھد

 ،استعمار،  ضد ھر نوع ارتحاعهدست آوردن حقوق انسانی زن و مرد  وطن  و دفاع از نواميس ملی و به برای ب

 . بودباشد و خواھد  می، بوده،ھا باشد  اينۀ عليه ھر قدرتی که تعميل کنند،یئوگزور ، حق تلفی، استثمار

  .ھبی است دينی و مذۀاھالنجال خرافات و تعصبات گھا از چن  انسانۀی ھمه جانبئام اول  در مسير رھاگفھم و دانش 

 فعالً ختم 

 

 

 


